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 לארשי תרצותמ

 .תילגנא /תירבע ללוכ ו8ו-3191 שדחה ףוסמל האלמ תומיאת

 ,(דווד 8 5צשועם!) ההובג היצולוזרבו 14" ךסמ ,ינרדומו יטקפמוק
 ,הש60 הפו צץ 86%, אקס, אהדועפ שוסספ-ב הכימת
 .טעאופמו6 קגפ-ו 24-קש םכותמ םישקמ 2 תדלקמ ,ןמסה לש תיתרפיס הגוצת

 ארוק רוביח ,דוקררב ארוק רוביח ,רותפכ תציחלב ךסמ תספדה
 .דוצופד פס גו רוביח ,םייטנגמ םיסיטרכ

 3178/3278 ,מ.ב.י ימאות 15-378 יפוסמב םינינועמ ןיידעש םישמתשמה םכלו
 .עיתפמ ריחמבו שידח זראמ ותואב ,ו5-378-0 (60ו0861) ה תא םיעיצמ ונא

 .ב"הראב הרקוי תורבחל תוספדמו םיפוסמ יפלא הקפיס הרבחה .הפוריאו ב"הרא יבחרב תורשו הריכמ ידרשמו יסר'ג וינב הבכרה לעפמ ללוכ ,תירבה תוצראבו הילגנאב תונב תורבח .סא.יא.יאל .קרוי וינב "קפלדל רבעמ" תסרובב תרחסנה תירוביצ הרבח איה .סא.יא.יא .םלועבו ץראה יבחרב םירתא 500-כב םינקתומ תרושקת ירקבו תוספדמ ,םיפוסמ 20,000 לעמ .מבי םאות דויצ לש קווישהו רוצייה ,חותיפה םוחתב הליבומה תילארשיה הרבחה איה .סא.יא.יא

 04-226170 ,230548 ,221558 .ל0 31015 הפיח 1640 דד.ת ןוינכטה תירק :לעפמהו הרבחה תלהנה
 04-225851 הילימיסקפ

 03-5321349 הילימיסקפ 03-5322470 .לט 51905 לאומש תעבג ,26 ףסוי ןב 'חר :תוריכמ דרשמ
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 םורתי המכ בועחל ידכ בוחמב ךרוצ ןיא

 בשוח השעמ .ךירצוזנ םודיקל "בשוח השעמי
 היצמרופניא דוביעל ילארשוה דוגואה 6 א?סתאזגדוסא קת0651א6 455001גדזסא סע 5 6 ז"משת טבש 8 1987 ראורבפ 8 1 ןוילג דיו ךרב

-- 

 יקסנימ ןיורמ תיתרפיס תשר :כא :םיניינעה ןכות

: 
 ךל תסחוימה תיתוכאלמ הניב לש הרדגה םיבלושמ םיתורישל ה

 םרוגה עדמה הניה תיתוכאלמ הניב" :תסרוג 9 רוניירט - ןאבילוס .מ

 םא הניב םישרוד ויהש םירבד עצבל תונוכמל | השדחה קזבה תיצפסנוק תויהל היושע !8סא סיסב רובע לואשת תפש תריחב

 ךניה םאה ."התומת ינב י"ע םיעצובמ ויה | תורשעב הרצונ רשא רתויב תיתועמשמה םינותנ

 ?ךתרדגהל ןיידע םיכסמ | הנשת איהש חינהל ריבסו תונורחאה םינשה

 םלוא ,תורדגהב ןימאמ יניא :ןכבו :יקסנימ | תוכרעמה לש יללכה הנבמה תא ןיטולחל ּפ ולוסו .יו הקר'ג .מ

 תיתוכאלמ הניב .ןהב םיצור םישנאש הארנ | לכב םיירוביצ קזב יתוריש תקפסאל ונבנש הניב לש ישילשה יתנשה סוניכה

 םרט ןהש םירבד עצבל תונוכמל םורגל איה | התחלצהש ןיבהל בושח ,םלוא .םלועה יבחר 9 ל

 -ימב םישמתשמ םדאה ינבו .עצבל תולגוסמ | - תינכט תויגשיה לש םיחנומב רדמית אל 6

 ךסב איה הניבש יל הארנ .ךכ םשל הניב הל | ןחבמה .המישרמ וז המכ דע הנשמ אלו | 5 ילועבג ןמחנ

 םניא ךא םישוע םישנאש םירבדה ףסוא לכה | תוחטבהה לש ןשומימ תגרדב אהי יתימאה 8

 יהוז .םצע הניא איהש ךכ ,םריבסהל םילגוסמ | .תמדקתמה קזבה תיגולונכט םוחתב תונמשה תרזובמ הלעפה ו 8

 .תויעב רותפל ךרד .שמתשמה לש ותחוורל םידבעמ-בר בשחמל

 27 ןמטיל ימעו קרב ןונמא

 םיתורישל תיתרפס תשר :!8א%
 הלעפה תכרעמ :5 םיבלושמ
 ע 3 , 33 תיתפרצה רחסמה תכשל

 הנכות ןומזית רואיתל תוטיש
 בר בשחמ תרזובמ

 םידבעמ 39 וקסנילק דוד ר"ד

 ןתינ םידבעמ-בר םיבשחמל הלעפה תוכרעמ יאשונב תיתנש-בר הניקת תינכת

 בושקת
 .תורזובמ תוכרעמכ וא תשר תוכרעמכ גווסל

 הל קליני |  לואשת תפש תריחב | + ה
 םינותנ סיסב רובע

 תרושקת ינקתהל תורבחתמ ולא הלעפה תוכ

 תוכרעמה םע היצקארטניא רשפאל תנמ לע ---

 תויתשרה הלעפהה תוכרעמ .תורחאה | -דותעה לואשתה תופשש םירובס םירבחמה 6
 תוכרעמ ןיב תרושקתל ללכ-ךרדב תושמשמ ידכ ,םיבר היצקארטניא ינפוא וקיסעי תוי

 .תיפרגואג תורוזפה תוינוגרטה | -ךרוצל .רתוי םיבחר תוישומישו יוסיכ גישהל ל

 ,תיתכרעמ תוליעיו םינותנ תויבקע תגשה ו

 בלתשהל ולאכ שמתשמ יקשמימ םיבייח ו

 תופשב וא בטיה ןבומ ילמרופ לואשת ךותב | ו

 -יתמה םינקתה קפסלו םינותנ יסיסבל תונכת 1 |
 היצקארטניאה תא רופתל םישמתשמל םיר

 .תוישיאה םהיתופדעהלו םהיכרצל ןומטמ רדה ו
 ןיבר רענילא :תברוע

 ןמרפוק יתור :תכרעמה תריכזמ

 0 צילה וב בטימ בקעי :םגרתמ

 0 -- וה

 13009 .ד.ת ,א"ליא :תכרעמה תבותכ

 , ד צאדא דוס 5 02-415032 02-420257 .לט ,םילשורו
 יל טוס
 . לאב הוד

 א

 :טושפ ךלש בושיחה
 - א'יליא י"ע רואל אצויה - "בשוח השעמ"
 .בושחימ יאשונב יעוצקמ תע בתכ אוה

 תמסרפתמה העדומ לכ יכ וילאמ ןבומ
 ילבקמל רשיה העיגמ ''בשוח השעמייב
 להק קוידב םה הלא ירהו .ףנעב תוטלחהה

 היבכמה רפכב א"ליא ידרשמ / .ןוכנ ךלש בושיחה .ךלש הרטמה םיינכדע םירקחמו םיחותינ ,םירמאמ וב אצמת
 ה

 ל ייבשוח השעמ''ב ךתעדומ םוסרפ תואצות .םלועבו ץראב שחרתמה לע

 ו לב
 .וחיכוי
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 .וב םיארוק םיבשחמ םיבשוחש ימ
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 ו א"ת 55 ןמציו ,ןהכ רימא םוסרפ :תועדומ ן ךלש םוסרפה תויורשפא לע עדימ תלבקל ן

 0 | ןהכ רימא םוסרפ :לא הנפ "בשוח השעמ''ב
 | ביבא-לת 03-253192 'לט

 שא]א
 >"ת ,מ"עב "לקרח" סופד

 ל בטוח הטעמי"
 דבלב םימסרפמה לר ל יי

 ₪ ---1 4.4642 | םוסרפ בשוח התא םא ןוכנה השעמה



 ".הדוקנוק" לש יפקה דויצ
 .היעב לכל ףיקמ ןורתפ

 תא םאותה ןווגמ רזע דויצ "הדוקנ וק"ל .ןימָאְו דרשמה לש בושחימה תמרו ףקיה םילועש לבב

 ך?ש םיבשחמה לש תוליעיהו םוכחתה הלועמ יפקה דויצל השירדה תרבוג ,ינרדומה
 ה

 וקסנימ ןיורמ |
 דיחי תעד

 ןוכמהמ וקסנימ ןיורמ רוספורפ
 תיתוכאלמ הניב" :תסרוג ךל תסחוימה תיתוכאלמ הנוב לש הרדגה

 םא הניב םישרוד ויהש םירבד עצבל תונוכמל םרוגה עדמה הנוה עייס סטסו'צסמ לש יגולונכטה

 ?ךתרדגהל ןיידע םיכסמ ךניה םאה ."התומת ינב י"ע םיעצובמ ויה

תומתרד סנב לש ונוגראב
 לודומ לודיגל תונתינה םיצור םישנאש הארנ םלוא ,תורדגהב ןימאמ יניא ,ןכבו :יקסנימ םש ,1956"ב 

 קימו תסטר

 כ םגןסחאל | .דרשמה יכרצל םאת
 ₪1 םליפור

 ומרו .- הנקתהל

 ה צי בל ה
 1 הניב" חנומה הנושארל עבטנ

 האר כ

 :- חטשמ סע דחוימ בוצינ יה עבצ ןווגמב תוריגמב -- המודכו ד
 םניא ךא םישוע םישנאש םירבדה ףסוא לכה ךסב איה הניבש יל תא דסי אוה ,1960דב ."תיתוכאלמ

 .תויעב רותפל ךרד יהוז .םריבסהל םילגוסמ א111-ב תיתוכאלמה הניבה טקייורפ : תספדמל תתנו ורק חוטב 0-2 22 לל

 ו - אשנמ ,ףיצר 7 |
 .יתרקמ ןהו'ג םע דחי :

 ?הנוכמ תניבל תישונא הניב ןוב לדבהה והמ

 יליעפמל וי ומכ .דועו םינוש
 ישונאה רוציהש ןימאמ התא םא לדבה לכ תויהל לוכי אל :יקסנימ רוא הארש דחא שו וירמאמ ןיב

 .רתויב בחר תוטוכמה גוויס ךא .הנוכמ לש דחוימב בכרומ גוס אוה

 רוצינו םוי אוביו ,םיאת םירשקמה םירוביח ןוילירטמ םייושע ונא גוצייל הדובע תרגסמ" ארקנה 1975-ב

 םהילע תודוסיה תא קצו רשא "עדו
 עצבל תויושע ןהו םירוביח ידראילימ ילעב תונוכמ לש םירחא םיגוס

 .תיתוכאלמ הניבמ קלח הניה היגולוביספש ךכ .םינוש םירבד

 תורגסמב שומישה תיצפסנוק תחנומ

 "שוח" ןהש תעכ ןהילע רמאל ןתינש ןהשלכ תונוכמ ה תיעבט הפשב עדו לשש ונוגראל

 תורתופ תומיוסמ תונוכמ .הגרד לש ןינע איה הבישח :יקסנימ לש ובתכ .הייאר תוכרעמבו

 אל תונוכמש םירבד ןומה שי .תושקכ ןתוא םיאצומ םישנאש תויעב -ןאבילוס לאכימ ,דלרוורטויפמוקכ

, . 
 לותח וא בלכ תוהזל הלוכי אל הנוכמ ףא .ןיידע עצבל תולגוסמ

 ודרשמב יקסנימ תא ןייאר רוניירט 0% /
 .רבדה השק המכ עדוי אל דחא ףא השעמלו וב תולכתסה ךותמ

 ו 4 דץווש
 .םישנאה ובשחש הממ רתוי לק האריי הזו ןכתי ,ףוסבל השעיי הזשב יחכונה לאיצנטופה תודוא אוזד-ב

 | 958 .לךג-לעיתמש ימ

 ה ל ה שי 0?..03-257286-9 55 לוריבג ןבא 'חר :בינא לח

 , . ַש

 ?יח והשמש דיגהל לובי התא דציכ ,רמאל ומכ הז .ןיא :יקסנימ | |  תכרעמ תובידאב 1966 רבמבונב 5 ,6סאותטדמאואסן כ ךותמ םגרות 04-524029 .לט ,8 הרש 'חר :הפיח

 ."םיבשחמו םישנא"
 ,יח הזש ורמאי םישנא רפסמ - א לש תרשרשב לכתסמ התא

 ז"משת טבש 1987 ראורבפ "בשוח השעמ" 2
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 אהת אל .הדח הרדגהל
 ןתינ וניא רבדה .רחא והשמ ורמאי םירחא

 רתוי הנמדית ןה .ימואת
 פ ןפואב בושחל תונוכמה וליחתי הב הדוקנ

 .םדאה חומל רתויו

 ?תיתוכאלמה הניבב םירטמרפ ביצהל לכות דציכ ,תורדגה אלל

 הנוכמ דומיל ןוגכ תושק תויעב לע לכתסמ טושפ התא :יקסנימ

 וא לותחו בלכ ןיב לידבהל וא ,בותכה תא ריבסהלו רפסמ אורקל

 .לקלקתהש והשמ ןקתל דציב בושחל

 אשונב םיללכ תריציב דורט ךניא .ןהילע דובעל שיש תובר תויעב שי

 .ידמל םיבוט םיללכ רוציל לובו ךניא ,רבודמ המב תנבה אלש דע .הז

 ?תעכ תמויקה רתויב תמדקתמה הנובנה הנוכמה יהמ

 דיהדמה םירבד תועצבמה תונוכמ שי .יהשלב הלאקס ןיא :יקסנימ

 ןובשח תויעב הרתפש תינכת ונבתכ תובר םינש ינפל .םישנא םימ

 לש ןובשחה תוניחבב 4 ןויצ הלביק איה הפוקת התואבו םדקתמ

 -תמה ןובשחב ואר םישנאש םושמ רתויב עיתפמ היה רבדה .א[זד

 ףוסבלו םדאה חומ לש רתויב םילודגה םיגשיהה דחא תא םדק

 תכרעמה ;הז םוחת םע בטיה רדומתהל תלגוסמ תכרעמש ררבתה

 לע הססבתהו תונושארה החמומה תוכרעממ תחא השעמל התיה

 .םיללכ תואמ המב
 ובשח םירשכומ םישנאש המש ררבתה רשאכ עיתפמ יוליג הז היה

 היה רבדה .טושפ הכ םצעב היה ,הבר הניב ךרוצו רתויב םדקתמל

 לש תוטושפ תובכרה עצבל תלגוסמה תינכת בותכלמ רתוי לק

 אצמנ לגוסמ דלי לכש יפכ תוארל תלגוסמה הנוכמ תונבלו .םיקלח

 .ונידי גשיהל רבעמ ןיידע
 עצבל תימצעה ונתלוכיב יולת השק וא לק המ תודוא ונטופיש

 םישרוד ,םימצע יוהיז ןוגכ ,ונרובע םילק םיארנה םירבד .םירבד

 ןובשח ומכ םירבד תושעלו ;וניתוחומב םיבצע ידראילימ תורשע

 .וניתוחומ לש רתויב םיריעז םיקלח יאדול בורק שרוד םדקתמ

 העידי אלל םישוע ונאש םירבד עצבל תונוכמל םורגל רתוי השק

 ,תואבה םינשה האמ תצורמבש בשוח ינא .םתוא םיעצבמ ונא דציכ
 םירבדה ןיבל ,ולאכ ןכא םהו ,םיטושפ םיארנה םירבדה ןיב דירפנ ונא

 דעוימה ,ונישארב םימוצע םיבשחמ ונמתרש םושמ םיטושפ םיארנה
 .ולא םירבד עצבל םיד

 לש התוחתפתהב תואבה םינשה רשע וא שמח תא תוזחל לכות םא
 ?הנרתפיתש תויעבה תצקמ ןה המ ,תיתוכאלמה הניבה
 תייה םאש םושמ ,רבד לכ ךראי ןמז המכ אבנל דואמ השק :יקסנימ
 דציכ תינכתב דיוצמ תייהש ירה יהשלכ הלועפ ךשמית ןמז המב עדוי
 והשמ איה הפשב שמתשהל רציכ תונוכמל עדי תיינקה .העצבל
 ךילהתה תויעב וליאב אבנל השקו ,אבה רודב םדקתהל |

2 
 ,תעדל תלוכי תונוכמל תונקהל דציכ םירחא תונויער םיסנמ םישנא
 .ונלש הדימלה ךרדב אלא המצע הפשה הנבמב תוזכרתה-יא ןוגב
 איהש םושמ רתויב תכשומל הכפה ,תוירוביח היורקה ,וז העונת
 .תונכיתל רשאמ רתוי דומילל הרושק
 תידומיל תלוכי תלעב הנוכמ רציל םילגוסמ ונא םאש ריהזמ ןויער הז
 .תינונטקה תונכיתה תכאלמל רתוי קקרזנ אל ונא הבחר

 ?ולא תויעב רותפל ןתינ דציכ ךלש הירואתה יהמ

 שיש תסרוג הירואתה ."חומה תרבח" תירואת תארקנ איה :יקסנימ
 ןוגכ םימיוסמ םירבד עוציבב םיחמתמה חומה לש םיקלח המכ
 ,תומיוסמ םילג תוינבת ריכהלו םימצע לש םהיתואפ תא תוהזל
 התאש רתויב הכומנה המרהמ םיביכרמה םה ולא .ב"ויכו תולוק
 .רובידו הייאר תוכרעמב םהל קוקז
 ארוק ינא םהל .חומה לש םירחא םיקלחל קקדזת ךכ-רחא םלוא
 םניה םיידועי םיקלח םתוא ךותמ ולא ןויסנ ךותמ םידמולה ,םינכוס
 ימ דומלל ךרטצת ןיידעו .םהילע בלה תמושת תא דקמל שיו םיליעי
 "-יסנל םאתהב םהב שמתשהל דציכ םידמולה םירחאה םינכוסה -

 ?בשחמ תכרעמ הנבמל םישי רבדה דצוב
 םיקלחהמ דחא לכ לש ותונכת םוקמבש רבדה שוריפ :יקסנימ

 ז"משת טבש 1987 ראורבפ "בשוח השעמ"

 .ונמצע לא ומב ןהילא סחייתהל שי אמש וא וניתורחתמ

 א ביבסמ ורותיש םתיברמ תא תנכתת ,ךתייעב תא תישעמ רותפל

 רח .ולא תונטק תולטמ-תת םיעצבמה םירחא םיקלח

 םיבשחמב עדי עימטהל תוסנל אוה תעכ תושעל םיסנמ םישנאש המ

 תודוא עדיה אוה בושחה רבדה .היעב רותפל דציב ךרדה תודוא

 לש םינוש םיגוסל םיישומיש עדי לש םיגוס וליא תעידו ךות ,עדי

 עצבל דציכ תעדל תנמ לע עדי טעמ ךירצ התא ,ןבומכ .תודובע

 רבדה תא ןסרל דציכ תעדל ,יתלהנמ ותיברמ ךא תומיוסמ תודובע
 תוירופ ןניא תומיוסמ תוינבתש בלל םישל שי - ילילש וניה בר עדי

 דועב ,עצבל אל דציכ ןה תוינכתה תיצחמ ,וז הירואתב .ןאיצוהלו

 ,עצבל שי םירבד ולא םינייצמה םידוקמ בכרומ םויהד תונכיתהש

 המ םינחובו הנוכמה יקלח רתי לע םילכתסמה דוק יעטק ןיא ,ללכב

 ."התלועפ תא קספה ,דובעי אל הז םיעבוקו םישוע םה

 ?תושעל תלגוסמ וזכ הנובמ אהת המ

 תושעל דציכ דומללו םירפס אורקל תלגוסמ אהת איה ;יקסנימ

 הלאשל הבושתה יהוז םלוא .םייפיצפס םימושייב ןינועמ יניא .םירבד

 .םהיניב םאתלו םיבר םירבד עצבל תלגוסמה הנובמ לבקל לכות דציכ

 -ירקלו םיאנש ןונכתלו טמחש קחשמל החמומ תוכרעמ ונל שו םויכ

 ,והנשמל דחא םושיי טיסמ התא םא םלוא .טפנ תוראב לש םינומ תא

 םיקלח םה ונל שורדש המ .הלחתהמ בוש ליחתהל ךירצ התא

 וז .םירחא םימושייל םיחמומ םיאתהל דציכ םיניבמה ,םייתלהנמ

 .תורחא תושיג םג הנייהתו ןכתי ,הכורא ךרד אהת

 ולככ הנוכמב שומישה לע תוחפ תרביד רבעב ךיתורהצהמ המכב

 ,ןכתי ןיידעש רבד הז םאה .םישנאו םיבשחמ לש םגוזימ לע רתווו

 ?ךתעדל

 אלש הנוכמל ךלש הנבמה תרבעה לש ןויערה םייק :יקסנימ

 וניא הזש יאדוב םלוא .תורשפא וזש ןבומכ .תובורק םיתיעל לקלקתת

 לש הנקסמ יהוז .הבר הירואתב ךורכ הז .דימ עצבל לובי התאש רבד

 ןיב םימייקה םיסחי לש טס לע ססובמ תעדוי הנוכמש המש ןויערה

 .הנשמ הניא םיקלחה תוהמו ,היקלח
 ונא םהמ םיקלחה .םירחא םישנא רובעו ירובע ירמגל רורב הז ןויער

 .ונתוא םישועה םה םהיניב םיסחיה וליאו ,םייתועמשמ םניא םייושע
 ושמומי ולא םיקלחש דואמ בושח הזש םירובסה םירחא םישנא שי
 םירובס םהו ,םישפט םהש רובס ינא .ןחרזו ןרוצמ אלו ןקנחו ןמחפמ
 .םלועל תודגונ הנרתווית ולא תופקשה יתשו שפיט ינאש

 ונאש ןויערל תסחוימ םיבושח םיקלחהש טבמה תדוקנש הארנ
 .הערל הזב שמתשהל ךל לאו םיהולא תומדב םיוושע

 םאש ,ויתנבה אל םלועמש יתדה ןויערב ןומט רבדה :יקסנימ
 ץפח אוה ןיא םא וא ,ותושעל ךילע ,והשמ השעתש הצור םיהולא
 וילעש םירבדה ןיבל םדאה רוקמ ןיב רשקה המ .ותוא השעת אל ךכב
 .יל ריהנ רבדה ןיא ?תושעל
 יאדוב ןה ,םדאה אוב תא ואר ןהו רתוי תויחקפ ויה תוזנפמישה םא
 :תונעוט ויה תורחאו ,"רפתשהל םידמוע ונא ;לודג הז" :תורמוא ויה
 תועמשמ תלוטנ וז הנחבא ."תופלחומ תויהל תולולע ונא ;םויא הז"
 והזו רחא רבדמ רזגנ רבד לכ .היצולוואה תמירז תא ןחוב התא םא
 ."יתפלחוה" ,רמאל חונימ קר

 םדא ןיב הז גוזומ םויק םא - תחא ךרדב עונל לוכו דיתעה זא
 תווהמו תודרפנ ןה תונוכמה רשאכ - תרחא ךרדב עונל וא ,הנוכמו
 ?דבלב םילכ
 םיסחיתמ ונא רשאכ - תישילש ךרדב עונל לוכי אוהש וא :יקסנימ
 הנורחאל ןתנש האצרהב ,ריבסה בומיסא קזיא .וניאצאצ לאכ ןהילא
 תונוכמה תכיפה לש ביתנב תכלל אהי ינויגהה רבדהש ,אוזד-ב
 חומל תומאות ןניאש תולטמ עצבל םיבייח םישנאה תיברמ .םילבל
 אוה ,בורקה דיתעב תוחפל ,תונוכמה לש ןוכנה ןדיקפת .םדאה
 תולטמ יגוס עצבל םוקמב ,בוש םינובנ תויהל םישנאל רשפאל
 .תושעל תולגוסמ תונוכמש
 ןתלוכי-יאו ןתלוכי תודוא הרצ היאר תיוז ומצעל ררוב אוה כ
 ןה םאה העיבקה תיעב דבכת ,הנללכתשת ןהשב .עצבל תונוכמ לש
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 םינותנ סיסב רובע לואשת תפש תרוחב
 וו

 אובמ

 תפשכ תרדגומ (01, - (כט6זע 1.8חַפטַה) לואשת תפ

 םירוגאה םינותנ יונישלו רוזחיאל תדעוימה תיליע בשחמ ש

 -יטקארטניא ללכ ךרדב איה .םיצבקב וא םינותנ יסיסבב

 ורדגוה אלש ולאכ) קוה-דא ילואשתב ךומתל תלגוסמו תנווקמ ,תיב

 םילבגומ 015-ב םיירקיעה םישמתשמהש חינהל לבוקמ .(םדוקמ

 תלעב תויהל הטונ שמתשמה םע היצקארטניאהש ךכ ינכטה םנויסנב

 .תיסחי הרצק ללכ-ךרדב תגצומה הבושתהו תלבגומ תובכרומ

 תופשה יבג לע לואשת תופשל םיבר םינוש םיקשמימ תונבל ןתינ

 םינותנה סיסב לוהינ תכרעמ ןרצי י"ע תועצומה תויטרדנטסה

 וא ןימזה לואשתה תופש יקשמימ ןווגמו רפסמ ,השעמל .(כפַאָפ)

 םשל הדובע תרגסמ תשרדנש דע רהמ הכ הלע חותיפב אצמנה

 םיגוס י"ע תוישומישו תוידוקפת יחנומב לואשת תופש לש ןתכרעה

 היגולודותמ עיצהל הז רמאמ לש ותרטמ .םישמתשמ לש םינוש

 לעו התוידוקפת לע ססבתהב לואשתה תפש קשמימ גוס תריחבל

 דעיב הבצוה אלש הרטמ ,הלש "שמתשמל םייתודידי"ה םינייפואה

 ענמיהל ידכ .לואשת תופש לש םימדוק םינויפיאבו םירקסמב ירקחמ

 םיגוסב הז רמאמ דקמתמ ,רוא הארש םרטב רמאמה תונשיתהמ

 תויוצמה תויפיצפס הפש תוכרעמב אלו לואשת יקשמימ לש םייללכ

 .קושב םויב
 תופש לש בטיה תויונב תוימטוסקט וחתופ ,וז הרטמ םישגהל ידכ

 גוס תריחבל תעצומה היגולודותמה .הפשב םישמתשמ לשו לואשת

 תוימונוסקטה ןיב האוושהל הדובע תרגסמ תקפסמ לואשתה תפש

 -שונאו םיינכט םימרוג ןובשחב םיחקולה םימייק םירקחמל ןפוריצו

 רובע תופש לש רתויב םימיאתמה םיגוסה לע ץילמהל תנמ לע ,םיי

 םימייק םירקחמש הדבועה בקע ,םלוא .םישמתשמ לש העורו הצובק

 "פיצפס תוכרעמב יתרוסמ חרואב םידקוממה - שונא ימרוגב םינדה

 תירקיעה ותמורת ירה ,תויללכ תונקסמ תקסהל םיקיפסמ םניא - תוו

 ןוחבל ןתינ התוא ,תעצומה הדובעה תרגסמב איה הז רמאמ לש

 םירקחמל סיסב שמשי רשא ,תוזתופיה לש הָנְבּומ טס לש היארב

 המושייב הנגפוה תעצומה היגולודותמה לש התוליעי .םיידיתע

 תופש הוושמה םייריפמא םירקחמ טסל הכרעה תוטיש חותיפב

 .תוילמרופ לומ תויעבט לואשת

 לואשת תפש תריחבל להונ

 חותינ תטישכ הנבהל תנתינ לואשת תפש תכרעהל ונתשי

 חותינ הווהמ השיגה .תידוחי = (603-טסחפ8) ןורתי"תולע 3

 לע םיססובמ םיבר הכרעה ינוירטירקש הז ןבומב ןורתי-תולע

ו לואשת תפש לוצינ לש טושפ ילבלכ לדומ
 תויולעה ןיב תורשפה לש

 -יצפסה הלטמל תדעוימ הטישה .שמתשמה גוסב תולתב תונורתיל

 .דיחי שמתשמ לש וטבמ תדוקנמ לואשת תופש תכרעה לש תיפ

 יבגל תויפיצפס תוצלמהל תורשפא ןתמב אוה וז השיג לש הנורתי

 יה

 יז8ת518166 מע ק6תותןפ9ו0ם 0 6 /455001ה0ו0ח (סז 0 הקוותק

 1130חות סל , סקווש פט, 01. 17, אס. 3, 566 5

 ינוירטירק תיברמ
 ,דגנמ .םיישונאו םיינכט םירקחממ םינימזה םינותנ

 רודמל דואמ הש
 ק תוחפל וא ,תומיכל םינתינ םניא ןורתיהו תולעה

 ינושאר הריחב ךילהתל קר תופצל ןתינש ןאכמ .תונקיידב םתוא

 תיעבב םישמתשמה תליהק תתמעתמ רשאב ."ישומיש" תופש יגוס

 ,תויולעה תא ןיידע לוקשל תבייח איה ,תישעמה הפשה תריחב

 תופש גוס ,תומייק הנכות תוכרעמ םע תומיאת ,הרמוחה תונימז

 ש םינוש םיגוס ןיב ףתושמה שומישהו "חראמ"ה לש תונכיתה

 -יחבה שמתשמה ינפב תדמוע דימת אל ,תורחא םילמב .םישמתשמ

 הריחבה חווטש וא ,שמתשהל לואשת תפש וזיאב הר

 ,םלוא .שארמ ועבקנש תופולח לש טעומ

 תופשל רתוי םימיאתמ םיידוחי םיקשמימ

 קפסל תנמ לע ,תוימושיי תוינכת תועצמאב תומיי

 ודותמה .תינמז-וב תונוש םישמתשמ

 ה רובע ולא לואשת יקשמימ לש םתר

 .תונכית תופש שיג
 -ימהמ ,םנמוא יזכרמ ,קלח קר הניה לואשתה תפשש הדבועה ,םלוא

 תוסחייתה תשרוד בשחמה תכרעמל שמתשמה

 רשא תונכיתה ישמתשמ לצא היעב תררועתמ

 .חראמה לש תונכית תפש ךותב ץבושמ תויהל

 יתש ןיב קלח םינותנ רבעמו תומיאת םישרו

 ץוביש לש םיגוס העברא ןיב םיניחבמ 0

 :לואשתה תפשל חראמה ןיב בוליש לש הלוע ר

 ד07141-10-ו (18א 1975) 1/1 ,ה
 ,הטושפ הבחרה
 ,המגודל ,הלעפה ילהונ (5)

 1.000%5%ע) 471/5085-ו (6

 ?245641/8 ,המגורל

 ולא לש ןבג לע לואשת
 תוצובקל תוריש
 -יחבל תרתוח ת

 -דהל םוקמב יפוסה שמתשמ

 ןיב ללוכה קשמ
 ,המגודל .תדחוימ
 יושע םהלש 01.-ה
 ד ולאכ םישמתשמ
 וא-ו קוז06 .תופשה

 דסב ןלהל םיטרופמה
 מגודל ,הרגש-תתל תואירק (1)

 ,01א00%8 תוכרעמ)
 ;(00045צ5 1971) סס 80 סאו

 ,וירבחו 51006018%6ז) 0

 ,אלמ בוליש | (4)-ו/ ;(1977- ,דפוטמזודו

 .(1981 ,וירבחו 5חווות) 40 ק1.םא-ו 7 ,86חת01)

 עכ גיצנ ,השיגה לש היתולבגמ תא ונרדגהש רחאל

 רויא .לואשת תופש תריחבל הטישה

 י"ע תנייפואמ לואשת תפש תריחב לש תיללכה היעבה

 (לואשת תופש) תופולח לש תוריהמב הברתמו

 ופה םישמתשמה) תוטלחה ילבקמ לש רתוי דו

 הטשפה ןונגנמ חתפל אוה הטישה תכרעהב

 םיאבה םיקרפב תוחתופמ ,תאז גישהל

 ןכו םישמתשמו לואשת תופש לש בטיה תויונ

 לואשתה תופש חטשב שונא תסדנה ימרוגב םינורחאה

 .ולא תוימונוסקטב שמתשמה

 .הכרעה ידדמ גרדמ לש וחותיפ אוה הכרעהה תטישב אבה דעצה

 :םה םיבוט הכרעה ינוירטירק חותיפל םידעיה

 ,00--ב שומיש לש םיבושחה תונורתיהו תויולעה לכ תדידמ <

 ,תופשו םישמתשמ יגוס ןיב הרורב הנחבא =

 "רטירקה גרדמ לש רתויב הכומנה המרב םיטושפ םירדמ תקפה <

 .1 רויצב תעצומה הטישה

 ןושארה דעצה
 ידכ .תוצובק לש לבגומ רפסמ

 ב תוימונוסקט

 םירושיכל הכרעהה ירדמ גרדמ סוחי י"ע םיגשומ ולא םידעי

 .01"ה תימונוסקט לש (תולע) תוישומישהו

 ןתינ .ללכ ךרדב תומיכ-ינב םניא יפיצפס 01. לש

 ינושארה הכרדהה ץמאמ י"ע תועבקנ "תויולע"הש הללכהב רמאל

 (ןורתי) םיידוקפתה

 תונורתיהו תויולעה
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 הפשה םע תכשמתמ הדובע לש םיצמאמהו (שמתשמה תעקשה)

 תגצה תטיש ,הפשה תויצקנופמ םירזגנ "תונורתי"ה .(רוצייה תויולע)
 .היצקארטניאה תושימגו תואצותה
 לע ןה ,םמושייל הטישה תמדקתמ ,הכרעהה ירדמ לש םתריצי רחאל

 (שמתשמ לש גוס לכ רובע תושירד יליפורפ תעבוק) םישמתשמ
 לכ לש םיידוקפתה םירושיכהו תושימשה תא תנייפאמ) תופשו
 "שה יליפורפ םע םישמתשמה יליפורפ תמאתה י"ע .(תופש תצובק
 תופש תריחבל תוצלמה תורזגנ ונממ ,יפוסה בלשה לבקתמ ,תופ
 רפסמ רוחבל ,תישעמ טבמ תרוקנמ ,אהי ןתינש בל םיש .לואשתה
 ,םישמתשמ לש תוצובק רפסמ רובע לואשת תופש לש םיקשמימ
 התואל םינוש םיכרצ ילעב םיבר םישמתשמ ושגי דחא דצמש םושמ
 תונכת וא/ו לואשת תופש תועיצמ תובר 8א15 ,ךדיאמו מא
 תא םשייל ןתינ ,ןכל .םיקשמימ ןווגמ לש הלק הינב תורשפאמה
 לש תואצותה .הלודג םישמתשמ תצובק לכל ליעל רכזומה חותינה
 ולבקתהש תואצותה י"ע תוכמתנ יפוסה "היצזימיטפואה בלש"
 םיצוליאה לש םתרכה י"עו םיישונאה םימרוגה יאשונב םירקחממ
 ,דבלב תוינושאר תואצות לאכ ןהילא סחייתהל שי םלוא ,םיינכטה
 .הז חטשב קיפסמ יתלבה יריפמאה רקחמה בקע
 השולש תללוכ תינושאר הריחבל תעצומה היגולודותמה ,הרצקב
 גוויס (א) :1 רויצב תוגצומה תומרל םיסחיתמה ,םיירקיע םיכילהת
 ךילהתה) הכרעה ינוירטירק לש םתריציו תופשהו םישמתשמה
 יגוס תכרעה (ב) ;(1 רויצ לש תונוילעה תומרה יתשב גצומ ,ינכטה
 -ילשה המרב הכרעהה ךילהת) שמתשמה תושירד תעיבקו תופשה
 לואשתה תפש תוכרעהל שמתשמה תושירד תמאתה (ג) ;(תיש
 .(יפוסה הריחבה ךילהת)
 הריחבה תובקעב םיפסונ םירקחמ אובל םיבייח ,ישעמ הטלחה בצמב
 תא ןובשחב תחקל שי ,דחוימב .תופשה יגוס לש תימדקהה
 ,ןרציה תריחב ,המגודל) ןוגראה לש הנכותהו הרמוחה תויגטרטסיא
 .(הנכותה תוליבחו תונכתה תופש ,הרמוחה
 רוציל תנמ לע .תואלבט רפסמ ביבס תזכורמ תופש יגוס לש ןתכרעה
 רשא ,יפלדל המודה הטושפ הטיש המשוי ולא תואלבט אלמלו
 תורתוכ) תואלבטב הכרעהה ירטמרפ .תומיא תקידבכ םג תתרשמ
 תורפסה לש הריקס העצובש רחאל המכסהב ועבקנ (תודומעה
 םילדבהה בושיו תובושחה תומורתה לש הללכהו ץוליח ,תפטושה
 תיאמצע הרוצב ואלומ תואלבטה .תוקיודמ תורדגה תלבק ךרוצל
 םימשיימה םינימזה םירקחמה לש תופיקע וא תורישי תואצותב
 .םינימז ויה אל םייריפמא םינותנ םהב םירקמב .םיישונא םימרוג
 דימת איה .תועטהל הלולע ןויגהה תשיג .ןויגהו ןויסינ לע ונכמתסה
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 לואשת תופשל הכרעהה תיגולודותמ .1 רויצ
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 -קמב ,תוכרעהל סחיתהל שי ,ןכל ."הסרוכה תיגולוכיספ"ב תטטוצמ

 ו .הקידב"תורב תוזתופיה לאב ,ולא שר

 לואשת תופש לש ןתוחתפתהב תומגמ

 תא תונייפאמה תומגמ רפסמ לש תּועדּומ חתפל הרטמ

 גוויט תטיש לש התינבל וז הנבה םשיילו 015-ה לש ןחותיפ

 .לואשת תופש רובע הכרעה לש היצטנירואב ו

 לואשת תפש לש החותופל לדומ

 ינשמ העבנ ןתוחתפתהש הלגמ תומייקה לואשתה תופש לש הריקס

 -יפתהמו םיטושפ הצק שמתשמ יקשמימב ךרוצהמ :םינוש תורוקמ

 יטיסב םוחתב םירקחמה וא תונכיתה תופש לש תויטרואתה תוש

 הווהמ אוה ךא ויד ןיידע ןבומ וניא ולא םיחטש ןיב סחיה .םינותנה

 .רקחמ תודובע לש לדגו ךלוה רפסמל אשונ

 רשאכ תידמימדוד הגצהב רויאל ןתינ לואשת תופש לש ןחותיפ

 תאו תכרעמה לש תילאנויצקנופה תלוכיה תא םינייצמ םיריצה

 ןתינ המל תסחייתמ תילאנויצקנופה תלוכיה ,הללכהב .התוישומיש

 ישעמה ץמאמב הרושק התוישומיש דועב תכרעמה םע תושעל

 סחיב קר הכרעהל תנתינ תוישומיש ,רורב .תאז עצבל שרדנה

 .תיפיצפס םישמתשמ תצובקל

 .לואשת תופש לש ןתוחתפתהב תומגמה חותינ תא םכסמ 2 רויצ
 תופש לש ןהיתונורקע ךותמ האציש ,01. יחתפמ לש תחא הצובק
 תיריבחתה הרוצתב תזכרתמ ,םינותנה יסיסב תירואתו תונכיתה
 תופש .םינותנה סיסב םע תויצקארטניאה לש תיחונימה תועמשמבו
 הדוקפ י"ע הלועפ לש אלמ טרפמב תונייפואמ ולא םירזגמב וחתופש
 הכרד הלחהש ,םיחתפמ לש וז הצובק .תודוקפ לש הרדיס וא
 רבעל הענ ,תילמרופ תיטמתמ היצטנירוא תולעב תופש לש השיפתמ
 תופשה רוזיאב התחנ ףוסבלו "תילגנא ומכ" םילימ רצוא םע תופש
 תויתודידי" רתוי רבעל היטנב הנייפוא תיללכה המגמה .תויעבטה
 .תיללכה תילנויצקנופה תלוכיה רומיש ךות "שמתשמל
 לש ימונוגרא חותינמ הלחה תופש יחתפמ לש הינשה הצובקה
 םיבשחמב תיביאנ העידי ילעב הצק ישמתשמ ןיב היצקארטניאה
 ישקמב תושמתשמ תוטושפ תוכרעמ דועב .םיבשחמה תוכרעמ ןיבל
 רתוי תובכרומ תוכרעמ ,הרוש ירחא הרוש לש םודיקב וא תויצקנופ

 ץשודנתמ
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 לואשת תופשב תוחתפתהה תומגמ .2 רווצ

 םע תיפרג היצקארטניאב וא טירפת תריחבב שומישה תא תובלשמ

 לע עיבצמ הנוויכש המגמ םיגציימ ולא םיחותיפ .םינותנה סיסב

 "-דחל היצטנירואה רומיש םע דבב דב תילנויצקנופה תלוכיה תלדגה

 .תונש
 הרוצב הבר הדימב וחתפתה לואשת תופש חותיפל ולא תושיג יתש

 וליאו רתוי םכחותמה שמתשמה תא תתרשמ תחאה רשאב ,תיאמצע

 תונוכמ רבעב וחתופ רשא תופשה .תוחפ םכחותמה תא הינשה

 -ורחאה תויוחתפתהה ,םלוא .םדוקה רודהמ לואשתה תופש רמאמב

 .תופשה תוצובק יתש רובע שומישה חטשב הפיפחל תוליבומ תונ

 תניחבמ תוקזח לואשת תופשל תושיגה יתש תא בלשל אוה רגתאה

 ;יסחי ןפואב םימכחותמ-אלה םישמתשמל תודעוימה ,ןתוידוקפית

 .שדחה רודהמ לואשתה תופש ןה ולא

 אוה ,ןכ-לע-רתי .ירקמ וניא שדחה רודהמ לואשת תופש לש ןתעפוה

 הבר הדימב רזענ ,תדרוי חותיפ תולע לש םיחנומבו) תובקעב אב

 :םיבורק םיבר םיחטשב תויוחתפתה (יי'ע

 םידבעמ"ורקימה תיגולונכט .הרמוחה תיגולונכטב תויוחתפתה (א)

 םייפארגולוהה תונורכזה ,ואדיוה יטילקת תמגוד םישדחה םינקתההו

 .יגנהו הריגאה תלוביק תרשעה ורשפיא ,םייטפואה ןוסחיאה ינקתהו

 לוק תריצילו יוהיזל םינקתה ,ךכל ףסונ .תורוצ רפסמב .םינותנל תוש

 תויצקארטניאב שומישה לודיגל ואיבה םייניע רחא בקעמ ינקתהו

 .(תוט1וז₪60:8) םיבר םיכוותב

 גיצהל תלוכיה .תיתוכאלמ הניבבו הקיפארגב תויוחתפתה (ב)

 ינקתה םע דחי ,הנומת לש וז ,רתויב הסוחרהו תיעבטה הרוצב עדימ

 ,עבצב שומישהו ההובג היצולוזרב םינייטצמה םישדחה הגוצתה

 הגצהה לשו לואשתה תפש לש תידיימה התבחרהל תובר ומרת

 - תיתוכאלמ הניבב רקחמה .ןינע ילעב םימצעבו םיטירפב לופיטהו

 עייס - הקיטובורו החמומ תוכרעמ ,תויעבט תופש דוביעב דחוימב

 .שמתשמה בושמ תא רישעה ןכו לואשתה תפש לש הייוניבל

 ןינע שי .םיוולנה םיעדמבו תימושיי היגולוכיספב תויוחתפתה (ג)

 שונא תסדנה ימרוגב םינינעתמה םירקוחה ןיב "רעפה רושיג"ב שדח

 -ולונכט ןונכתב רקיעב םינינועמה םהיתימע ןיבל לואשת תופש לש

 תונומטה תולדנ-יתלבה תויורשפאה בקע .לואשת תופשל היג

 רישב ךרוצה רורב ,שדחה רודהמ לואשת תופש לש היצקארטניאב

 -תודידי" "תוחונ" לש םיבכרומה םילוקישב הנלפטתש תויעדמ תוט

 -תב םייגולוכיספ םירקחמ רפסמ .לואשת תופש לש "תוליעייו "תו

 הל הכוזש בלה תמושתו הנורחאל םסרפתה לואשתה תופש םוח

 -ובישח לע הדיעמ םייעדמ םימסרפבו םיימואלניב םיסנכב הז טביה

 .ות
 -ושפהו המיענה היצקארטניאה .בשחמה יקחשמ לש םתחלצה (ד)

 תא םישנא םינחוב הב ךרדב הכפהמל המרג בשחמ יקחשמ לש הט

 םייגולוכיטפ םימוסחמ קלסל העייסו בשחמ תוכרעמל םיקשמימה

 ןפואב .בשחמ תכרעמ םע עגמב םאובב םישנא ולקתנ םהב םיבר

 לש ןהיננכתמ לע העיפשה בשחמה יקחשמ לש םתחלצה ,יעבט

 .לואשת תופש
 םכחותמ שומיש תושעל תויופצ לואשת תופש לש תוידיתע תוכרעמ

 .הלא םיחותיפב רבוגו ךלוה

 לואשת תפש לש הימונוסקט
 הימונוסקטל ליבומ לואשתה תופשב תוחתפתהה תומגמ לש ןחותינ

 ןה תומרה יתש .(3 רויצ) לואשתה תופש םוחתב תומר יתש תלעב
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 לואשתה תופש לש הימונוסקטה תומר .3 רויצ
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 -משמה תוטישב תדקמתמ תיקפואה המרה רשאכ תוילאנוגותרוא

 תופש ןיב םילדבהה תא תפקשמ תיבנאה וליאו לואשת תופשב תוש

 -ישהש םושמ םישוחה תמר תארקנ הנורחאה .שדחהו םדוקה רודה

 םימרוגה דחא וניה היצקארטניאב םישוח לש רתוי בר רפסמב שומ

 .תוצובקה יתש ןיב םיירקיעה םילידבמה

 תוטישה תמר :םדוקה רודהמ לואשת תופש

 תופש) תוצובק יתשל תוגווסמ םדוקה רודהמ לואשיתה תופש

 תפש לש היצטנירוא תולעב תופשו תימונוגרא היצטנירוא תולעב

 ,םיילאנויצקנופ םישקמ (1) :תוקלחמ עברא א"כ .תוליכמה (תונכת

 תונומת וא הקיפרג ,טירפת תריחב ,הרוש ירחא הרוש לש םודיק

 תופשו תויראניל םילימ ,תיטמתמ הפש ,תינמז-וב תחא המושר (2)דו

 .תולבגומ תויעבט

 תורופתה תופש י"ע ללכ ךרדב תומגדומ תונושארה תוקלחמה שולש

 .םיידועי םימושויל

 -קארטניאל הליעי הטיש הווהמ ךא לבגומ תויצקנופ ישקמב שומישה

 דחוימ שקמ ג"ע הציחל י"ע .םיסונמ-יתלב םישמתשמ רובע היצ

 .שארמ ןכוהש חוד וא היצקזנרט תדבועמ ,םישקמה חולב

 וניה ,תירטמרפ היצקארטניא םג הנוכמה ,הרוש רחא הרוש םודיק

 רשמה שרדנ ,ינייפואה הרקמב .תכרעמה י"ע לבומה טושפ חיש-וד

 ,ןינעתמ אוה וב םצעה םש תא (תינמז-וב תחא הרוש) סינכהל שמת

 -שמה תובוגת ךותמ הנבנ לואשתה .'וכו האוושה ךרע ,הדשה םש

 .שמת
 -מתשמה םישרדנ ,ןאכ .טירפתה תריחב אוה רתוי םכחותמ חיש-וד

 י"ע עצומה תויצפוא לש טירפת ךותמ םתריחב לע עיבצהל םיש

 םורגל היושע היצפוא תריחב ,תיגרדמ םייונב םיטירפתה .תכרעמה

 .שדח טירפת לש ותגצהל

 םינמיסב לפטל שמתשמה לוכי תוירויצ וא תויפרג לואשת תופשב

 -ותנה סיסבב םיסחיהו תויושיה .תותליאש רוציל תנמ לע םיילאוזיו

 וז הצובק בישחהל ןתינ .תודחוימ תוירטמואג תורוצ יי'ע םיגצוימ םינ

 החילצה אל רשא שדחה רודהמ תופשה לש תמדקומ הסריגכ

 שמתשמה יכרצ לש תיחרכהה הנבההו הרמוחהש םושמ האולמב

 .תונימז ןיידע ויה אל

 לש תובר תומדקומ תוכרעמו םיצבק לוהינל תוילנויצנבנוק תוכרעמ

 ךרוצל תינמז-וברתחא-המושר תקיגולב תושמתשמ םינותנ יסיסב

 תיברמש םושמ ןוירה תומלש ךרוצל תרכזומ וז השיג .םינותנ רוזחיא

 .ןוכדיע תולועפב הב תושמתשמ ןיידע לואשתה תופש
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 לש היצטנירואב םינותנ רוז

 יריילע המצוע-תובר תולו

 "לוכ תואמגודה .יטמתמה

 דחוימב תומיאתמ ולא תו

 תופש .רתויב ההובג המ

 רידגהל ידכ םירנרפואהו

 חיאל ליבוה יאלבטה לדומה לש ותעפוה

 עפ תועצבמ לואשת תופש רפסמ .טס

 םזילמרופה לש םיקיודמ םייוטיבב שומיש

 פש .1581.-ר 4561/08 412114 תא תול

 רב שמתשמ יקשמימ רובע הרטמ תופשכ

 הדוקפה יליעפמ לש םמוקימב תושמתשמה

 .וז הצובקב ןה ףא תוללכנ תועמשמ

 תולימ לש הירוגטקב תלפונ םויב תונימזה לואשתה תופש תיברמ

 תפשל םימודה םיטפשמב שומיש תושוע ולא תופש .תויראניל חתפמ

 הנבמ תודוקפל .תילגנאל תומוד רתוו ןה ךא ,לובוק ןוגכ ,תונכת

 .טסקטב תועיפומ הרומש המישר ךותמ םילימ קרו רדגומ יריבחת

 תויראניל חתפמ תולימ םע תופש לש תוינייפוא תואמגוד רפסמ

 .00051-הו 501.-ה תא תוללוכ

 .תונורחאה םינשב ןיעה תא וכשמ תולבגומה תויעבטה תופשה

 "גודל) תויביאנ תויעבט תופש םשריל לכוי שמתשמהש איה הנווכה

 -ותנה סיטב םע היצקארטניא ךרוצל (תיתפרצ תינמרג ,תילגנא ,המ

 תואצמנ תורחאו תירחסמ הנימז וזכ תחא 01. תכרעמ תוחפל .םינ

 .רקחמה תודבעמב חותיפב

 לע שמתשמה םע חיש"ודב הנבלושת תיעבט הפשב תוכרעמ רפסמ

 תרושקתה ,ןכ-יפ"לע-ףא .תושירדב ןהשלב תויוריהב-יא רותפל תנמ

 הקוחר ןיידע וללה תומדקתמה 01. תוכרעמ לבב תיעבט הפשב

 אפיסב שומישל הביסה יהוז ;ורבחל םדא לש הבורק תרושקתמ

 "בועה תויחכונה לואשתה תופש תוכרעמ לש ןהיתולבגמ ."תולבגומ"

 תוכרעמה תיברמ ,דחא דצמ .תולופכ תוחפל ןניה תיעבט הפשב תוד

 לכ ,ךדיאמ .םיבכרומ םייקודקד םינבמ לש קיפסמ םוחת תוניבמ ןניא

 םימוחתל ולבגוה ,התע דע תוחילצמה תיעבטה הפשה תוכרעמ

 הרוצב וביגה אל תופוכת םיתיעלו החיש לש רתויב םירצ םייטנמס

 .ןתלוכימ גרח שמתשמה םא תינניח

 -יטקארטניא הביבס תוקפסמ םדוקה רודהמ לואשתה תופש ,םוכיסל

 ,ףוסמ) לבגומ הרמוח קשמימ שמתשמה ידיב .דבלב תלבגומ תיב

 שמתשמל .םינותנ לש תיסחי יתובאלמ ילאוטפסנוק לדומו (תדלקמ

 (קחשמה יללכ) לואשת תפש לש ילאמרופ ריבחת לע םג הטילש שי

 םילשהל תנמ לע תכרעמה לש התוונוילעבו הנויסנב שמתשמ אוהו

 .(קחשמב חצנלו קחשל דציכ) הלטמ
 םע היצקארטניא עצבמ ודועב - שמתשמה לש תילאוזיוה תלוכיה

 םיתיעל קר םיגצומ ןינעה ילעב םימצעה ;תלבגומ - םינותנה סיסב

 אל ןכלו טסקט י"ע םיגצוימ םה ,תאזמ הרתי .הרישי הרוצב תוקוחר

 (םינותנה םיארנ דציכ) םהשלכ םיילובמיס םיזמר שמתשמל םיקפסמ

 ךילהתב עייסל תנמ לע (םינותנה םימקוממ ןכיה) םייבחרמ םיזמר וא

 תאו וישוח אולמ תא לצנמ אל שמתשמה ,ךכל ףסונ .לואשתה
 ,עגמ ,לוקב שומיש השוע הניא לואשתה תינב ,המגודל ;ותנבה
 תכרעמ ."תיטאטס" הניה היצקארטניאה ,ףוסבל .הווחמ וא העימש

 תובושת תקסהב "הניב" טעמ וא רסוח הלגמ םדוקה רודהמ לואשת

 -שמה .שמתשמה תונווכ לש תורורב ךא תומלש אל תוגצה ךותמ
 םולשת ךותו לבגומ ןוירפב ךא הלטמה תא עצבל ןיידע לובי שמת
 .גונעת תוחפו ןינע תוחפ ,רתי-ץמאמ לש ירשפא

 םישוחה תמרב תווומדקתה :שדחה רודהמ לואשת תופש
 תילטנמרקניא הרוצב שמתשהל תוסנמ שדחה רודהמ 01. תוכרעמ
 תוכרעמ לש תחא הקלחמ-תת .םדאה לש םישוחבו םיטקניטסניאב
 וז איה תרחא הקלחמ-תת ."רישי לופיטל תוכרעמ" תארקנ ולא 1.
 -וכאלמ הניב תוקינכטב תושמתשמה ,"תונובנ"ה (001.-ה תוכרעמ לש
 -םדאה תיצקארטניא תא איבהל תנמ לע (עדי יסיסב ,לשמל) תית
 .תישיא-ןיבה תרושקתל רתוי בורק הנוכמ
 01. תוכרעמ לש םייסיסבה םינייפאמה תא ההזמ (1984) ןמרדיינש
 תוריהמ תוכיפה תולועפ (ב) ;והארמב ןינעמ םצע (א) :רישי לופיטב
 .םימצעב רישי לופיטב הפשה תודוקפ לש ריבחת תפלחה (ג)דו
 תופש חותיפב םיטקננה םינוויכה תא תונייצמ תואבה תואמגודה
 .רישי לופיטב
 -חרמה םינותנה סיסב לוהינ ןורקע לע תססובמה סופיט-בא תכרעמ
 תכרעמ לש היתונורתי .064-ב המשויו החתופ ,50א18 תארקנה ,יב
 דוקימ י"ע ןינע ילעב םימצע םקמל תלוכיה תא םיללוכ לואשתה
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 לש יעבט רודיסו תשגדומ הראה ,עבצ ,םילמסב שומיש ןכו השגדהו

 .םינותנה סיסבב םימצע

 5) 66090ז לש הביבסה

 הפשה .שדחה רודהמ
 פ

 8!א-ה תחפשמל תרזגנב

 וד רקיעב םינותנ תנחובו
 מ .םיימניד תונולחב תוע

 "תובר תונטק בשחמ תוכרעמב

 .תוידיתע לואשת תופשב ירקיע ביכר ווהי תונולחש יופצו

 -רעמ תרזעב תנחוב (1982) א/11-ב "הרוטקטיכראה תנוכמיי תצובק

תבלשמה תיביטקארטניא תכ
 ,"םש תאז םיש" הנוכמה ,הווחמו לוק 

 שמתשמל ארוק שיחרתה .ולאב לואש
 ת תופש לש ןתומישי תא

 ,המגודל) הווחמ ,לוק לש בוליש י"ע תודוקפ קיפהל םינותנה סיסבב

 יוצרה םצעה לע ןיעה םוקימו (העבצה

 לואשת תפשל תרחא המגוד העיצמ (8

 ןטלא ולאפב א6זסא לש רקחמה זכרמב החתו

 םימצע לש היצטנירואב היונב איה .5חוגו]
 -יותסה ךות ,תויושי לע ססובמה ךירדמ ךר

 םייטרדנטסל םיכפוה ,דחוימב ,תונולח ילהנ

 (הדובע תונחת םג תונוכמה) המצע

 תלעופה תירחסמ הנימזה 01. הניה (0טזְץ םע אגו סמ
 דוגינב .יאלבטה םינותנה לדומ לע תססובמהו רישיה לופיטה תטישב

 תורישי םיארנה םיסחי תעצבמ 0288, 501. ןוגכ חתפמ תולימ תופשל
 שמתשמהו ,ךסמה ג"ע לופיטל םינתינה (תויאלבט תומכס) םימצעב

 לש ןהיתודומעו ןהיתורוש ךרואל תישפוח הרוצב ןמסה תא עינמ

 ,תואמגודב שומישה תועצמאב עצובמ התליאשה יוניב .תואלבטה

 תובחרה רפסמ .תיעבט הארוה ךרדכ תובורק םיתיעל בשחנה ךילהת

 שש | 8ץ | 000 ) 0875 המגודל ,ועצוה 085 לש
 ומכ ,םיבורק םיחטשב וחתופ (088-ל תומוד תוכרעמו (טאגחוקו6

 .תוידרשמ תוכרעמ
 וז איה שדחה רודהמ לואשתה תופשב תרחאה הבושחה הקלחמה

 תועגונ ולא 01. תוכרעמ תיברמ .תונובנה 01-ה תוכרעמ לש

 ןודיעה (א) ןוגכ ,בשחמ-םדא תויצקארטניא לש םיבושח םיטקפסאב

 לש ותלוכי (ב) ,בושמ לע םיססובמה םילואשת לש יטמוטוא(יצח)ה

 םינותנה סיסב לש יגולה הנבמה תודוא תולאש לואשל שמתשמה

 תולקת ריבסהל תכרעמה לש התלוכי (ג) ,הפשב שומישה תודואו

 היצקארטניאה טסקטנוק תא (תמיוסמ הגרד דע) ןיבהלו לואשתב

 תואצות תגשהל דעוימה ,םילואשתב יטמוטואה יונישה (ד)דו
 .ולא תודוקנ תוראתמ תואבה תואמגודה .תויתועמשמ
 י"ע תיעבט הפשל שמתשמ קשמימב תוכמות ,ג0יפ0זץ 5ע9ו6חו
 תנבה תכרעמ ,המגודל .ןויסנ ידכ ךות שכרנה רוגא עדי לש ומושיי
 םירופיס תאירק י"ע הנויסנ תא תשכור (1980 ,ץיבוביל) 1? ארקנה
 תא קיסהל תוסנמ םג ולאכ תוכרעמ ,ךכל ףסונ .התנבה םוחתב
 תוידועייה תוכרעמה תועיגמ ולא םינבומב .שמתשמה לש ויתונווכ
 ןכלו תוילאניצנבנוקה תויעבטה תופשה לש ןמויק חווטל רבעמ לא
 לש ןותנ טס ךמס לע אלו ןויסינ ךותמ דומיל .שדח רוד ןתונכל ןתינ
 -ושפ תויביטקודד הצק תודיחימ ולא תוכרעמ לידבמ םירוגא םיללכ
 .םינותנה סיסבב עדיה תא תנכתל ךרוצ שי ןהב רשא ,רתוי תוט

 אטזוסא לש רקחמה זכרמב החתופש 01. תכרעמ הניה
 יסיסבה ןורקעה .תותליאש תונבל שמתשמל תעייסמ ,וטלא ולאפב
 הינב י"ע רוזחיאה" אוה 48817 לש ןונכתה תיפוסוליפ תא החנמה
 חווטל ןורכזה םוחתב תיגולוכיספ הירואתמ רוזגה חנומ ,"שדחמ
 .ךורא
 שי ,לואשת תופש לש םיקשמימה ימוחתמ טעמ תוטוס ןהש ףא לע
 תוכרעמ לש ילאוטפסנוק ןונכתל תופשה תודוא הרצק הריקס גיצהל
 תונובנ םינותנ יסיסב תופשל תואמגודכ םינותנ תוריתע עדימ
 םניה ולאכ תופשב םישמתשמה .עדי תגצה ינונגנמב תושמתשמה
 הניה הז גוסמ תמדקומ הפש .םישדח הצק ישמתשמ אלו םיתנכתמ
 םינותנ יסיסבל הנכות לש חותיפ הנבמב ךומתל ידכ רשא ,זג 5
 -שמה םיבלשב קוריפל דוגינב) םילהונו םינותנ לש ידוחי ןויפיא י"ע
 "טנרהניאה םינונגנמה לע הקזח הרוצב תנעשנ ,(הנבומ תונכתב שמ
 .תויצקזנרט ינבמו םינותנ לש הללכה תויכרריה י"ע םיקפוסמה םיי
 תויטנרהניא איה םג העיצמה ,ואלילג איה רתוי השדח ןונכת תפש
 רובע סופיט יבאל תיביטקארטניא הביבס תקפסמ ,ךכל ףסונ ךא
 תופשל םיקשמימל ללוחמב םיבלושמה םינותנ יטיסב לש םימושיי
 סא. הפשה ,דגנמ .םושייב יולתהו הרוצת לע ססובמה ,לואשת
 תאז םוקמב ךא ,תכרעמ םושייל הבורק תויהלמ ןיעדויב תו
 םלועהמ תויצפסנוקב שומיש י"ע 14%18-ה תונויער תא הביחרמ

 הריכמ וז השיג .עדיה תגצהב ,קויד וא ןמז ,םימצע ןוגכ ,יתימאה

 -רתנה סיטב ןונכת ,תושירדה בוציע רובע םיבורמ םיקשמימב ךרוצב

 תופש ןיב היצקארטניאה תא רקבל הסנמו םינותנה סיסב לוצינו םינ

 .עדידתססובמ תכרעמ תועצמאב ולא

 תונדה שדחה רודה תופש לש תונוכת רפסמ תוראותמ 1 הלבטב

 הלגמ הלבטה .םדוקה רודה תופשל תוושומ ןהו ליעלד תואמגודב

 םדוקה רודהמ 013-ב םינימזה טלפו טלק יעצמא לש לילדה טסהש

 בחרומ ךוותשו םישדחה קשמימה יגוסב תיתועמשמ הרוצב בחרתה

 ירסחכ םילגתמ ויה רשא םישדח תוטיש יגוס רפסמ בינמ םג הז

 תורוד ינש ןיב ףסונה ירקיעה לדבהה .ףסונה ךוותה אלל תועמשמ

 תוחפ יולג ,תשגדומ היצקודד תכרעממ תשכרנה הנובתה ,0157ה

 .בושח תוחפ אל טלחהב ךא ,הלבטב גצומה ינוציחה קשמימה דצמ

 דאמב תונותנ הפשה יגוס ינש לש הכרעהו רתוי תטרופמ האוושה

 .(1984) קרא'גו ויליסו לש םרמ

 לש שדח לטנ תוקפסמ שדחה רודהמ 45 .ןאכ השורד הרהזא תלימ

 םימיאתמה םילמסה ,לשמל .םושייה חתפמ יפתכ לע חנומה תוירחא

 לש "םייעבט"ה םירודיסהו השגדהבו עבצב שומישה ,םימצע תגצהל

 -עמה תחלצה לע הבר הדימב םיעיפשמ םינותנה סיסבב םימצעה

 ואצמיי אל רשא ,םיפסונ םירושיכל ושרדיי םימושוי יננכתמ .תכר

 .תויתרוסמה תוכרעמב

 םישמתשמה גוויס

 םיגוויסלש ףא לע .ועצוה םישמתשמ גוויסל םיבר םינוירטיר

 .ישוקב ךא ורקחנ םהיניב םיסחיה ירה ,ןוימד תודוקנ רפסמ ס

 ,,ע תגווסמה תידמימדוד המכסב שמתשמ (1980) ןמרדיינש ן

 ללוכ ךא הז ןויערל סחיתמ ןאכ חותינה .יטנמסו יריבחת עדי

 םינוירטירקה .םירחא תומוקמב ועצוה רשא םירחא םינוירטירק

 תורידת ,תונכת תויצפצסנוק לש ןתרכה :תוצובק עבראל םיקלחנ

 תולועפה חווטו םושייה תודוא ערי ,לואשתה תפשב שומישה

 .שרדנה
 -באהמ רתוי תיללכ היצפסנוק הניה ,תונכת תווצפסנוק לש ןתרכה

 -וריפל ליבוהל הלולעה ,םיתנכתמ-אלו םיתנכתמ ןיב היוצמה הנח

 תויצפסנוק םע "ההובג" הרכה .םייבקע-יתלב ףא םיתיעלו םינוש םיש

 רשאו םיבשחמ םע עגממ ששוח וניא רשא שמתשמ תנייפאמ תונכת

 .תימתירוגלא וא תיגול תויעב ןורתפ תלובי שכר

 םיבושחה םידמימה דחא וניה תכרעמב שומישה תורודת דמימה

 .ונממ םירזגנ תורפסב םיעיפומה םירחאה םידמימהמ םיבר ,רתויב

 ;הכרדהה לש הליבקה תומכה תא תורישי תעבוק שומישה תורידת

 רתוי הלודג תומכ קדצות ןכ ,תכרעמב שמתשהל הצרי ינולפש לככ

 םירושיכה תמר תא תעבוק הכרדהה תומכ .תיתלחתה העקשה לש

 .הכרדהה תפוקת םותב תינייפואה

 -רדהה בלש ךלהמב םירושיכה תומר ןיב םירבעמה םירבחמה תעדל

 הכ איה שומישה תורידת םא קרו ךא ןינע ילעב םה 01. לש הכ

 בצק םא וא רזוח דומיל שרוד תכרעמב שומיש לכש דע הכומנ

 שמתשמ ןיב הנחבההש ןאכמ .דחוימב הובג םישמתשמה תפולחת

 (םייתרגש םירושיכ :הלטמ) "החמומ" ןיבל (דומיל :הלטמ) "שדחי

 םצמטצהל הלוכי (1984) ןמרדיינשו (1981) ןרומ י"ע העצובש

 קר אל "שדח" חנומב שמתשנ ןכל .שומישה דמימ לש ותורידתל

 םישועה םירחא םישמתשמל םג אלא םישדח םישמתשמ רובע

 .תונכתב לבגומ עדי םהל רשא ,תכרעמב רידנ שומיש

 עצבל שמתשמה לש ותלוכי תא וידחי םיעבוק ולא םידמימ ינש

 ינש ןיב סחיה ."תיקודקד הנבה" וא תכרעמה םע תינבט היצקארטניא

 .א2 הלבטב םיגצומ היצקארטניאה ירושיכ תמרו םייסיסבה םידמימה

 הז וניה "רשכומ" שמתשמש בל םיש .םירזגנ שמתשמ יגוס השולש

 ,רחאב *!סש" ןויצלו ,םידמימה ינשמ דחאב "חזו" ןויצל הכז רשא

 לש תולועפה חווטלו םושייה תעידיל םירושק םייטנמסה םידמימה

 קוירל ,םושייה תעידי תסחיתמ ,םינותנה סיסב טסקטנוקב .שמתשמה

 סיסב תלוכתלו הנבמל עגונב שמתשמה לש ילאוטפסנוקה לדומב

 לש םינוש םיגוס המכ ראתמ ,תולועפה חווט ,רחאה דמימה .םינותנה

 הנבמ לע הנומת םינתונ ולא םידמימ ינש .שמתשמה שרוד תותליאש

 ינויצ לש ףוריצ י"ע .(ב2 הלבט) שמתשמה לש (יטנמס עדי) הלטמה

 גוויסמ שמתשמ יגוס העברא רוזגל ןתינ ,םידמימה ינשב ןסוא דא זק

 תנמ לע ,יתימא ןינע אלב תכרעמל םישגינה םישמתשמ (1) :הז

 םייתודיקפ םישמתשמ (2) .תויצקנופ לש רדגומו רצ טס גישהל

 .םושייב טרופמ עדי םהל שי ךא תולטמ לש רדגומו רצ טס םיעצבמה

 ךא םיטרפב טעומ ןינע םילגמ רשא הלהנהה גרדמ םישמתשמ (3)

 הלועמ העידי ילעב םימושיי יחמומ (4)-ו הבחר תוידוקפת םישרוד

 .תולטמ לש ידמל בחר םוחת רחא אלמל םיכירצ רשאו םושייה לש

 שדחה רודהמו םדוקה רודהמ לואשת תופש לש ןהינוופוא :1 הלבט
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 תופשב םיישונאה םימרוגה ירקחמ

 לואשת
 ה תושירד עיבקל רתויב םיבושחה עדימה תורוקממ דח
 ךשמהב .שונאה ימרוגב םייוסינה םניה םישמתשמה לש 01. א

 ל ו 8 םירקחמ הרצקב םירקסנ
 ה ה תואצותה .הז טסקטנוקל םייטנבלרה
 ה ,םלוא ,ולא םייוסינ רקבל הז רמאמ תנווכב ןיא
 ובינה רשא "םירקובמ" םייוסינ תניחבב ויה אל םיבר םירקחמש
 .תויללכ תואצותל ואיבה וא תיטסיטטס תועמשמ תולעב תואצות
 סמות לשו (1975-ב) ויתימעו רנזייר לש םייסאלקה םהייוסינ זאמ
 תופש אשונב םייתדבעמ םירקחמ רפסמ לע חווד ,(1975-ב) דלוגו
 רמאמ לש ויתורטמ תניחבמ .שונא ימרוג לש טקפסאהמ לואשתה
 תוטישב תושמתשמה תופש ןיב תואוושהכ ולא םירקחמ םיגווסמ ,הז
 גוס ךותב תומיוסמ תונוכת לש ןתוישומיש לש םירקחמכ וא תונוש
 .הפש לש
 חתפמ תולימ לש תואוושהמ תבכרומ הנושארה םירקחמה תצובק
 תולימו תוימוקימ תופש לומ חתפמ תולימ ,שדחה רודהמ תופש לומ
 םתיברמש רהזומ ארוקה ,םלוא .תולבגומ תויעבט תופש לומ חתפמ
 -וושהל אלא תוטיש לש תיללכ האוושהל ונווב אל ולא םירקחמ לש
 .תופש לש תיפיצפס הא
 -יוסמ תופש לש ןתוישומישב תזכרתמ םייוסינ לש הינשה הצובקה
 לש תחא דקומ תרוקנ .הנותנ הטיש ךותב הפש תונוכת וא תומ
 תרחאהו ,501. חתפמה תולימ תפש התיה םייתדבעמה םייוסינה
 שי ,ךכל ףסונ .םיילאוטפסנוק םינותנ ילדומ לש םתעפשה התיה
 תולבגומ תויעבט תופש לש ןתוישומישב םינדה הדש ירקחמ רפסמ
 .תויוכרעה רפסמב
 תלוכי) םירקחמה תיברמ ,םישמתשמה יגוסל עגונש המב
 םייוסינה לכ השעמל .שדחה שמתשמב םידקמתמ (היצקארטניאה
 -מתשמל רקיעב םימישי ןבלו ןורכזו הדימל ינחבמ םה םייתדבעמה
 םייוסינה תיברמ ,ןכו .תכרעמב ףוכת-יתלב שומיש םישועה םיש
 תויצפסנוקב טעומ עדיל םירושקה םיאשונ הרורב הרוצב םירחוב
 :תואבה תונחבאה לע תועיבצמ םישדח םישמתשמ יבגל ולא םייוסינ לש תואצותהמ המכ .רתוי קזח יתונכת עקרב תנייפואמה תרחא הצובקל ללכ ךרדב םתוא םיוושמו תונכת
 ,תַמָבל םאובב םיישקב םילקתנ <
 ,חתפמ תולימ תפשב םישמת שמ םה רשאכ גרדמ וא תשר לדומב רשאמ םינותנ לש יאלבט לד ומב רתוי הבוט םיעוציב תמר םילגמ <
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 (תי ויבחת העודו) הוצקכ ל
 י) ל ר ה

 , ,( יצקארטנואנ תלוכי :םישמתשמ יגוס

 תולימ םע הפש רשאמ רתוי רהמ (085) שדח רוד תפש
 ולעב םישק םילואשתב רתוי ההובג םיעוציב תמר הפ / ,המצוע התוא תלעב (פסֶז,, ידמול . ם

 ונ רתוי 81.51) תילה שאמ תויעב ןורתפב (501. לומ די םילגמ 6
 -אשנהש ףא לע .תוחפ רורב םייוסינב םילאשנה .- - 7 תולימ .ח

 עודו רשא ,םיטנדוטס םה םייתדבעמה םירקחמה 7 גוויסה
 םיתיעל הטונ 7 ירקחמ לש םנוויכ ירה העט 0% םיל
 ה החמומ רשאמ רתוי םימושיי יטנמסה

 ק בעל תובור שמתשמה רבע
 יאשונב םייקה רקחמהש הדבועה תא ןיגפמ ןודנה רקטה 0 לש םיעודי םיגוסל תופש לש םיגוויס עיצהל הֶז -9%0 .ילוהינה
 תוקהבומה רסוח לשב ורקוב םייוסינה .הפש תריחב 9 םימרוגה היעבה תא רותפל קיפסמ וניא לואשת תופשב םיישונא ה .םישמתשמ
 קבושח .םיאשונה לש לבגומה יוסיכהו הטעומה תונשיה ו
 ךבלב טעומ שגד ןתינש הדבועה הניה הז רמאמ לש הי ₪

 .םישמתשמה יגוסל סחייתהב תופשה (יגוויס) לט

 השיג
 תפש םער

 לואשת תופשל הכרעה ינוורטורֶכ
 ,(1 רויצב תגצומה) תריחבל תעצומה היגולודותמ -

 רובע הכרעה ינוירטירק לש םתוחתפתה םע תמדקתמ :
 -רעהה תמכס הרושק ,01.-ה תימונוסקטל המורב ה

 לע תנעשנ איהש ךכב 01ה תוחתפתה לש תומגמה חותינל
 ולא םייסיסב םידמימ ךא .תוידוקפתו תוישומיש :םידמימ ונש -
 ,םיישעמ הכרעה ינוירטירק בינהל ידכ ףסונ ןודיע רובעל םיבייח

 ("ןורתיה") עדימה ךרע תא הבר הדימב תעבוק ,תידוקפתה תלובי
 ןתינ ,01. לש טסקטנוקב .תכרעמהמ קיפהל שמתשמה לובי ות
 שמתשמה ינפב תודמועה תופולחהו הפשה תמצוע י"ע תאז ראתל
 וא ץמאמה) תכרעמה תוישומיש ,ךדיאמ .תואצותה תגצה ךרוצל
 ,התליאשה תינב ךילהתל ללכ-ךרדב תסחוימ (התיא דובעל "תולעה"
 .ולא םילוקישמ רזגנה םינוירטירקה גרדמ לע עיבצמ 4 רווצ

 תוישומושה ינוירטירק
 "שמהמ שרדנה ללוכה ץמאמה תא ראתמ ,לואשתה תינב ץמאמ
 ץמאמ םוכס וניה ללוכה ץמאמה .תכרעמה םע דובעל תנמ לע שמת
 םינשינה םיצמאמהו (01.-ה תכרעמ תא דומלל יתלחתהה הכרדהה
 ינש לש תיסחיה תובישחה .התרזעב תויביטקודורפ תולטמ עצבל
 זיתש הז ןבומב ,תכרעמב שומישה תורידת י"ע תעבקנ ולא םיקלח
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 (טאגא) 5300

 ת-יתלב םישמתשמ רובע תרזוח הכרדה שרד
 ללוכה ץמאמה לש הובג זוחא רובע
 ןתינ .5 רויצב גצומה 1 לש טושפה היצקארטניאה לדומ לע ססובמ תולטמ עוציב םשל הפשה תמאתה לש החותינ
 טלקה ץמאמ ,הבישחה ןמז י"ע עבקנ
 תא הבוט יד הדימב אטבמ הז לדומש
 .היעב רותפל תנמ לע תושרדנה תותליאשה רפסמ תא התיחפמ רשא תלדגומ תידוקפת תלוכי ךרד רפתשמ םג ןוירפה ;הלטמ עוציבב ללוכה ןוירפה תא המצועה אולמב ףקשמ אל
 םינבמ ורכזי םישמתשמהש השירדה תא ללוכ הבישחה ץמאמ
 יע םיעיפשמה םיאשונ .םייריבחת
 ינושה םינבמה רפסמ ,םהירוציקו

 הכרדה ןמזו םיפוכ
 .הצובק התוא רובע

 ןוירפהש תוארל
 ףא לע .תואיגשב לופיטה ןמזו
 אוה ,לואשת תינב לש ץמאמה

 תודוקפה תומש םה הז םרוג ל
 ריולע לש ןתריציל שורדה ריבחתהו ם

 ימה ינפב תדמועה

 ובכרומ .ותשקב תא אטבל
 .הבישחה ץמאממ
 םימצעה רפסמ ,העבצה ינק "תהב םישמתשמ רשאכ .תדלקמה לע תושקהה רפסמב תאז דודמל ןתינ ,םישקמ חול ךרד תעצובמ היצקארטניאה רשאכ .השקבה תא אטבל ידכ תשרדנה יתודיקפה ץמאמה תומכל סחיתמ טלק

 הריחבה ךרד לש הקימנידה םג הבישחה ץמאמ לע העיפשמ ,לואשת תפש קשמימ לש ולא תויטאטס תונוכתל ףסונ .תובכרומ תודוקפ
 ידכ שמתשמה ץמאמ התוא היגטרטסאל סחיתמ רבדה .םישמתשמה םיחתפמ ותוא ,"לואשתה תביתכ ךילהתל לדומ" חנומה תא איצמה (1981) רנזייר .התליאש תונבל ואובב שמתש

 קלח איה ףא הווהמ הז לדומ לש ות

 .טלקל בוט דדמ היהי םירחבנה
 םיצמאמהמ האצותכ תומרגנ תכרעמב תוירקיעה שומישה ת

 וו זימשת טבש 1987 ראורבפ "בשוח השעמ"



 (ואקטדה

 0000 קץ

 5צאדאא
 םתתסה

 לואשת תפש לש היצקארטניאה לדומ .5 רווצ

 לש ףוריצכ רואיתל ןתינ ללוכה ץמאמה .תואיגשב לפטלו תולגל
 -יתלו היוליגל שרדנה ,הנוקיתב לופיטה ץמאמו האיגשל תורבתסהה
 םילוכי ,5 רויצמ תוארל ןתינש יפכ .העראש האיגש לש הנוק
 תיתודוקפ :לואשתה תינב ךלהמב תואיגש יגוס השולש שחרתהל
 ןיקתה ריבחתה תושירדב הדימע יא) תיריבחת ,(הספדה ,המגודל)
 ךא תיריבחת הניחבמ ןוכנ לואשת לש הינב) תיטנמסו (הפשה לש
 .(הנותנה הלטמה תא רתופ וניא
 תוליעי תולטמ עצבל שמתשמה רובע תיחרכהה הכרדהה תומכ
 תמר) דמול ימב היולת הכררה .הפשה תריחבב בושח לוקיש הווהמ
 תמר .(םילואשת לש המלשהו רוביח) דמלל שי המו (שמתשמה גוס
 שמתשמהש ינפל תשרדנה ןויסינה תגרדל תסחיתמ שמתשמה גוס
 המר ,שדח שמתשמל תסחיתמ הכומנ המר .הפשה תא לצנל לוכי
 רוביח .ינעוצקמ שמתשמל ההובג המרו רשכומ שמתשמל תינוניב
 חונ ןקתה .םילואשת לש סתיינב ךרד דומילב ישוקה תגרד תא ראתמ
 המגוד .(הבישח ץמאמ) שומישל לק חרכהב וניא (רוביח) דומילל
 טעומ ןמז שורד ;קיסייבה תפש איה תונכיתה חטשמ האוושה-תרב
 הלטמ הניא קיסייבב תבכרומ תינכת תביתכ ךא התוא דומלל דבלב
 ןיבהל השורדה הכרדהה תומבל תסחייתמ המלשה ,ףוסבל .הלק
 .רחא שמתשמ ידי לע יונב לואשת

 תידוקפת תלוכיל םינוירטירק
 םועוציב קיפהל שמתשמה לוכי המכ רע) הפשה תמצוע :לואשת תופש לש ןתכרעהל םינוירטירק תוצובק יתש שי ,תוישומישל טרפ
 תא גיצהל ואובב שמתשמה ינפב תודמועה תופולחהו (הפשהמ
 -יזה תולת :םירטמרפ העברא לש םיחנומב רואיתל תנתינה הפשה תמצוע וניה לואשת תפש לש התכרעהל ןושארה תידוקפתה תלוכיה רטמרפ .תכרעמהמ טלפו טלק םע םירושק ולא םינוירטירק .טלפה
 .תוידוקפתהו הריחבה ,םינותנה סיסב תולת ,םוש
 רדה :םושייה םוחתל 01. לש התושיגר איה םושייה תולת
 ושייב תשמשמ איה רשאכ תונתשהל הפשה הכירצ
 וא תולעב תובר 015-ל תפתושמ םושייה

 הולא הג
 ב תולת .הנוש םו

 זימשת טבש 1987 ראורבפ "בשוח השעמ" ו2 ,יאלבט םלש .ךרעדהווש ,סז) ןושאר רדסמ םילואשת .םייפוריצ ,תימונוגרא + ש טסל קירפ תוחפל אהי לואשתהש

 .תויפיצפס 1" ?טמ לש רצ זווורמל שמתשמה לש

 ההפשה תולת תגרדל תסחיתמ ,םינותנה ל תמירז םג .םי קשמימ לש לתש יפכ ,םושייב יולת תויהל לולע לואשתה 5 5 המגורל םיולאנויצקנופה םישקמה יבג לע תויותה וא חתפמה תוסו
 ואלבטה לדומה דועב תוחנמ לואשת תופשל 0 ב לדממב םימדקומ םינוידב .(יאלבט,תשר :המגודל) םינותנה היד הוצב
 הלאש לדומב תוינורקע תולבגמ לש אלו םייפיצפס 08/5 ירצומ לש עוצה הניה םינותנה ל ו 0 .םיילהונ אל תושיגנ ה
 -וחבל הרושק הניא שמתשמה קשמימ ןונכת לע ו סיסב
 תופש לשו תויאלבט תוכרעמב םיליעי היחנה יקשמו . וטובה םירשפאמה בטוממ םוגרתל םימתירוגלא םג ל בחרמב ןתמצועב ךרע-תווש ןניה (תיאלבט הרבגלא ל םיבושיח ,יופימ) תויאלבט לואשת תופש לש ה לדומ תר ןארה (1978) טוריפו (1972) דוק ,המגודל .םינותנה סו ה ,ןורקיעב
 רצומו ןכתי ,םלוא .םיתשורמ םינותנ יסיסב לע תויאלבס ה

 -שמה לש תולת םרגית כ"יעו ולא םינקתה עיצי אל יפיצפס ל
 .םינותנה סיסבב שמת

 מימ תא תובטממה

 וב םילו

 החתיפ ,(תויביטקלסו תוידוקפת) םירחאה םינוירטירקה נט

 לע ססבתהב הכרעהל תוילמרופ רתוי תוטיש םינותנה 0% 7

 תונושה תולטמה םוחתל הלש בחרה ןבומב ב

 תריצי ,דוקימ ,םילואשת ,המגודל) הפשב שמתשהל ןתינ

 .(םינוכדע תוטמשה ,םיצוביש -

 טרפל שמתשמל תרשפאמה ,םירוטרפואה תונימז הניה תויביטקל

 תא גיצה (1972) דוק .םינותנ רוזחיאב ונוצר תא ירשפאה .-

 .תויביטקלסל הדימ תמאכ התרש רשא תיאלבט תומלש לש ל

 לכ לש ויוטיב תא תרשפאמ איה םא תיאלבט המלש תארקנ 0

 תפש ,יאלבטה בושיחה תרותב דיחי טפשמב יוטיבל ןתינה לאשת

 .ןושאר רדסמ הקיגול לע תססובמה לואשת

 לע ועיבצהש םינושארה ןיב ויה (1979) ןמלואו והאו (1977) ףולז

 תומלש תופשב יוטיבל םינתינ ויה אל רשא םיטושפ םילואשת
 *זגחוועט-ה מגודל .ולא תופשל תובחרה ועיצה םהו תויאלבט
 -בדה רתי ןיב ;יאלבט בושיחב יוטיבל ןתינ וניא הלבט לש 6וטצטזש"
 רשק שי םאה" גוסהמ םילואשתל תובושת ןתמ ענומ אוה ,םיר
 ירוביח תא ליכמה םינותנ סיסב ךותמ "?םירעה יתש ןיב תובכר
 לש םלשומ גרדימ וחתיפ (1982) לראהו הרדנ'צ .םירישיה תובכרה
 .(4 הלבט) לואשת תפש לש יוטיבה רשוכ

 תושיגנ קר םירשפאמ ?טקסצוווסמא] | 6₪₪0ו697ה תמרב םילואשת

 תפש לש הביבסב םשייל שי םינוש םיצבק ןיב םירוביח .דיחי ץבוקל
 םתוא םה 102/00 ילואשת .שמתשמה י"ע תינדי םיקהל וא תונכית

 תארקנה תדחוימ תירלובט הגצהב הגצהל םנתינה םילואשת
 לש הנינע תא ודקימ םה תויטמתמה םהחיתונוכתל תודוה ;(ט!6גטפ

 תודוסיה תא וחינהו םינותנה יסיסב תירואת םוחתב םירקוחה תליהק
 הנובתה י"ע םינייפואמה "םיילאסרבינוא םייאלבט םינותנ יסיסב"ל
 סיסב לש תימינפה ותקולח תא תעדל םיכירצ אל םישמתשמהש
 טיסב לש שמתשמה קשמימ ,תאז םוקמב .תונושה תואלבטל םינותנה
 הכותמ רשא הדיחי הלודג הלבט וניה ילאסרבינוא יאלבט םינותנ
 .תומיוסמ תודומע לש הלטה י"ע לואשתה תואצות תונבנ

 ןויא "טז" תולועפש הדבועל םמש תא םיבייח םוופוריצ םילואשת
 םילהנמה תומש תא יל קפס" לואשתה ,המגודל .ןטרפמב תורתומ
 דועב ,יפוריצ וניה "%80,000-מ הלעמל םירכתשמהו 35 תחתמ פליגש
 :'טרוטקוד לולסמב םידמולה ולאכ רא 30 לעמ םליגש םיטנדוטסה תמישר תא קפנה" לואשתל ךרע הווש אוה ;יפוריצ וניא ייטרוטקודל םיטנדוטסה תמישר תאו 30 לעמ םליגש םיטנדוטסה תמישר קפנה"

 ואשת ל םישרוד ךא םייפוריצ - םילואשת לש םיאנת םישרמ םילאוצנטסוסקא םילואשת ₪

 רתויב בוטה רבדה
 -ךלו ע\א-ב ללוחתהל לוכיוג

 םימושי ללוחמו רזובמ יאלבט םינותנדסמ

 ןירפיש

 שוכרל דמוע התאש וא ,צהא ךל שי םא
 .ךלש אבה דעצה אוה ואבח5 ,הזכ בשחמ
 רזובמ יאלבט םינותנ דסמ אוה אס חם5
 .םלועב וגוסמ םדקתמה םימושי ללוחמו
 ליבומה רצומל ךפה תודחא םינש ךותב
 םע ,שאוא תוכרעמו עא-ה קושב
 ב"הראב תונקתה 3500-מ הלעמל
 .קוחרה חרזמהו הפוריא

 ?החלצה רופיסל ווא ₪5 תא השוע המ
 לש רזובמו בחר ןווגמ לע הדובע
 הלעפה תוכרעמו םיבשחמ
 תוכרעמל האלמו החותפ הרוטקטיכרא
 תחפשמ ךרד ו₪6/8-מ תונוש הלעפה
 .ופש \ומואזחהום דעו טחא
 םיבשוי ןכיה תעדל ךירצ וניא שמתשמה
 גוס תא וא ,םהילא תשגל ךיא ,םינותנה

 .הלעפהה תוכרעמו בשחמה

 - תמדקתמו המלש חותיפ תביבס
 הפש ,ףיקמ םימושי ללוחמ תללוכה
 תופשל קשממ םע 50\ ,יעיברה רודהמ
 ,םיכסמ תריציל ילכ ,תורחא הנכות
 םדק ,םיפרג תריציל ילכ ,תוחוד ללוחמ
 לכ ובו יביטרגטניא םינותנ ןולימו םירדהמ
 .םימושיהו עדימה תורדגה

 םישמתשמל הלעפה תוטשפ
 הצק ישמתשמל םידחוימ הנכות ילכ
 לש יביטקרטניאו טושפ עוציב םירשפאמ
 ךות ,תוקיטסיטטסו תוחוד ,תותליאש
 הלא םילכ .םייונישל תיברימ תושימג
 תירעזמ הכרדה רחאל שומישל םינתינ
 דובעב תמדוק הרשכה םיכירצמ םניאו
 .םינותנ

 צפ%-ב ללוחתהל לוכי רתויב בוטה רבדה
 .םויה רבכ ךלש
 ,תוריכמו קוויש ףגא לא הנפ

 .תוכרעמו הנכות לעי
 03-5323173 ןופלט ,לאומש תעבג ,22 ןוירוג ןב 'חר

 תוכרעמו הנכת 5

 יאזכצעה הנכותה תיב
 .לארשיב לודגה



 ע ילואשת ן ואשת לש 0 תארקנה םייפוריצ םיל
 תנתינ ? .תילאימונילופ יוטוב הצובק"תתו

 םי ַ ה ה :6 ז תויב
 ישמתשמה גוס יפל תוילמינימה תושירדה :6 הלבט לואשת תפש לש הכרעה וביסכ דוביעל לואשת תפש לש יוטיבה תלומו גרדומ :4 הלבט

 יב עורגה הרקמב - עוציבה +
 == וה ----- | \ תלוכול םיסחיתמה 5 הלבטב םיכרעה תא עבוק הפש לש ינכט טרפמ לע רו קמ 3 ה רנמז ,ולא תולובגל רבעמ

 כט ]טס 8 ב : א וא יוטיבה הילעה םע תילאיצננ 0
 ו וליא תנייצמ *יסקזוחופ]""-כ תנמוסמה הרושה ,וז הלבטב .תידוקפתה סוטב 9 לאדה לש רו ודנה ופסקא לורגל 0

 - ותפקשה תדוקנמ "םיער" וליאו "םיבוט" םיבשחנ ןוירטירק לש םיכרע תגצה ןכו םילוא 7 . ז ה תומרה /ןכ-לע-רתו .םונותנה 00 - 8 ,

 186000 785% | [סתמט|הנסת | [תפפ6 ו םשייל ץמאמ השענ ,תוישומישה ונוירטירק רובע .שמתשמה לש תושמתשמה ,(האלמ ןושאר רדסמ הקיגול ,המגודל) ערי/םינותנה 1 8

 א | םותנסטטת6= | 6106 || | קס || קטו : טוקאטההש | הטו= | וא קסאסז | | קתפפסתופ0ת | רלאכ תואצות לש ןמושיי .םיישונא םימרוגב םירקחמ ךותמ תואצות לע תוצר ,הלאשל הנעמ ןתמל יפוס רקחמב אלו החבוה תומרואתב ו

 6 (808] 10-60: |10. 10-1מ66:טמ | םינייצמ (1975) דלוגו סמות ,המגודל .ףיקע םירקמה תיברמב היה .הבושתה לש תללוכה התינב תא עונמל תולולעה תטלחה תויעב 001 סדיש) זמ (הטז אדוסא אז

 ו ףוטסתספ (110זמ 6180056 (וגסז)68)
 (1סש) א 8 / 0 160 -תופפ | הללכה .08מ ילואשת לש ןוכנ רוביח רובע הרצק הכרדהל תושירד

 6 יש-תוססנטתמ | 10-00: 10-60 | לאשת תופשב רוביח רובע "ךומנ" ןויצ תלבקמ וז האצות לש ונ1| תז5-סז66ז סו ו .
 ב - : . . 1 ָ/ ש] יז \0806 הת0 015ןטת 6110 / תק 0

 0 ל 0 ו .(085 תכייש וילא רודה) שדחה רודהמ תושירדו תופשה יגוס תכרעה 0 5
 תונעשיהו רתי-תללכה ,העטומ שוריפ לש תויטנרהניא תונכס תומייק שמ תש תתקט13ס16 ףט6זנ68 (נ]] קזסקז הזמזמותק 11169]640801)

 0 8 1-00 10ש-תוססוטתמ | 100א-םסחנט | שי תשדוחמ היצרטיאב .קפסב תלטומה תּוּפָקְת ילעב םייוסינ לע מה

 ע

 .- - יל ל םיילאיצנטסיסקא םניא רשא

 0 = 5 1 לואשתה יאנתב ילסרבינוא

 ו 2 ה 0 וחקל רשא םיטנדוטסה

 קוידב הז תנו לה הלבטב תיאלבט תומלשל רבעמ תומרה

 תה תמר ,לשמל .תופשה יננכתמ לש םבל

 ,ןרוה לש תויביטקורדה לואשתה תופשב .הנימזה םילואשתה תמרל

 האלמ ןושאר רדסב הקיגול תרשפאמ ,וז המרל רבעמ .8 ןוגב

 םילואשתו םיטפשמ רשפאמ הז ;םלשומ-יתלב עדי לש ותגצה תא

 "רטנורוטב וא קרוידוינב אצמנ ןהו'ג" ןוגכ ,יפוריצ אל עדימ תודוא

 תרשפאמ ינש רדסמ הקיגול .(םייתשה ןמ וזיאב עודי אל ךא)

 עדימ תוליכמ תואלבט וליא" :ןוגב ,תואלבטה תודוא םילואשת

 העיצמ הניא לואשת תפש ףאש הדבועה ףא לע "?ןהו'ג תודוא

 דהטמל :תושיגנ רשפאל תובר תוכרעמ תולוכי ,יללב ןפואב וז תלוכי

 גוסמ םימיוסמ םילואשתל הנעמ ןתמב עייסל תנמ לע םירוגא םינותנ

 .הז
 תפש לש האלמ תלובי קפסי םוובושיחה םילואשתה טס ,ףוסבל

 לש ןוילעה לובגב םקוממ אוה ןכלו לואשתה תפשב תונכת

 ידסמ לש תומייק תוכרעמ ,תויכוביס לש תוביסמ .תויביטקלסה

 תביבסב רתויב בוטה ןפואב הלא םירושיכ עיצהל תולוכי םינותנ

 תוליעי תויבושיח תויצקנופ לש ןטק טס קר .ןהלש חראמה תונכית
 .(עַצַמ ,םֶּבַט ,הָנִמ ,המגודל) לואשתה תופשב יתרוסמ חרואב הנבנ
 -שמה יפתכ לע החנ תוירחאה תיברמ הב רשא) רתוי הבחר תלוכי
 רשא ,יעיברה רודהמ תונכת תופש הנוכמש המ י"ע תקפוסמ (שמת
 תויצקנופ רתוי םיעצבמ תויליע תונכית תופש לש םיליעפמ ןהב
 .םינותנה סיסב ינותנ לע תויללכ

 תגצה תוכיא וניה 01. תאוושהל רחאה ירקיעה תוידוקפתה ןוירטירק
 בצקה תא רקבל שמתשמה תלוכי) הרקבל קלחנ הז ןוירטירק .טלפה

 גרדימה ילעב הכרעה ינוירטירק 18 לש םמושיי תואצו
 תריחבל להונ" קרפב תורדגומה תופש לש םיגוס העשתל

 -מתשמה יגוס ,ךכל ףסונ .5 הלבטב תוגצומ "לואשת תופש
 -חוימ הלטמה הגבמו היצקארטניאה תלוכי ףוריצ יייע םירצונה םיש

 וןוירטירקב הלבטה יולימב .6 הלבטב הכרעהה ינוירטירקל םיס

 םימרוגה חטשמ (םינימז ויה םא) םייריפמא םינותנ ולצונ ,תוישומיש
 תולבגמ לע וססבתה תוידוקפתה ינוירטירק תוכרעה .םיישונאה

 .תופשה יגוס לש תוינכט
 יכרעד-תלת טושפ םלוסב תושמתשמ תואלבטה ,תוארל ןתינש יפכ
 תורורב ,תוטעמ תונחבא .םינוירטירקה לכ רובע (הובג ,ינוניב ,ךומנ)
 שי .(הובג"ינוניב ,ינוניב-ךומנ) םייניב יכרעב שומיש ךות ועצוב ,רתוי

 טלוס ,דחא דצמ .טושפ הכ הנבמל ןוידה תא ליבגהל תוביס רפסמ
 רשא תוישומיש ינוירטירק רפסמ רובע יתייעבל ךפוה היה רתוי ןידע
 םמשייל ןתינש וא םירסח םיטלקב הכימתל םייריפמאה םינותנה םהב
 .ןיפיקעב קר
 יכרע לש הדיחא הגצה תשרוד וזל המוד ןויצ תטיש לכ ,ךדיאמ
 טושפו ריחא םיכרע םוחתב רוחבל ןובנ הארנ ,ןכל .םינוירטירקה
 םינותנ ךותמ רתוי טרופמ עדימש ףא לע םינוירטירקה לכ רובע
 .םהמ המכ רובע ןימז היה ילמרופ חותינמ וא םייריפמא

 תוטישה תמרב לואשת תופש לש ןתכרעה :5 הלבט
0 

 של ו ב ב ב בי, שו ששב שש ל שב שב 1. זו

 ,תינגומוה הדובע תרגסמ ךותב תוקידב תוזתופיהכ ולא םיכרע תחקל
 .תונדפקב וקדבנ הכרעהה ינתשמ םש םוקמ
 יגוויט לש רתוי קיודמו הנבומ רואית םיקפסמ 5 הלבטב םיטלקה
 ."לואשת תופש לש ןתוחתפתהב תומגמ" קרפב וגצוהש תופשה
 לואשתה תופש לש םיירקיעה תונורתיהש תוארל ןתינ ,המגודל
 -שתה יוניבו הכרדהה ,טלפה תגצה יחטשב םימקוממ שדחה רודהמ
 תושלח ךא הפשה תמצועב תוקזח תויטמתמה תופשה ,דגנמ .לוא
 תוצובק יתשל .טלפה תגצהב ללכ-ךרדב תושלחו לואשתה יוניבב
 .תונוש תולטמ רובע םימילשמ םילכ לאכ סחיתהל ןתינ ולא הפש

 שמתשמה תושירד יליפורפ תעיבק
 תוישומיש לש תויסיסבה תוירוגטקל הכרעהה ינוירטירק לש הטשפה
 -שמה תושירד ,הטשפה לש וז המרב .6 הלבטב תגצומ תוידוקפתו
 ,שמתשמה גוס לש הרדגהב םירקמה תיברמב תויטנרהניא שמת
 -ביטקלסה תא עבוק תוליעפה םוחת ,לשמל .רמאמה ךותמ עמתשמכ
 גוס תמר" ןוירטירק ,המוד חרואב .תויחרכהה תוידוקפתהו תוי
 ןפואב הפש םע הדובעל תוימדקהה תושירדה תא עבוק "שמתשמה
 .היצקארטניאה תלוכי לש םיחנומב רישי
 -מתשמ ,המגודל .רורב ןיידע ךא ףיקע רתוי סחיה םירחא םירקמב
 לש ההובג תוכיא ושרדי םושייח לש דבלב תיללכ העידי ילעב םיש
 .םינותנה סיסבמ ולבקיש תובושתה תא ןיבהל תנמ לע טלפה תגוצת
 תובישחה תא עבוק קר שמתשמה גוויסש איה תישילש תורשפא
 ץמאמ ןיב םדוק הגצוהש הרשפה .הכרעהה ןוירטירק לש תיסחיה
 .ךכל ינייפוא הרקמ איה ימוימויה ןוירפהו הכרדהה

 (מג60ו!טתממ) | 18ת8ַקַזַז4] 100% 60[1:טמנ-תופת 11ַקה

 (108] 1/0ש-נמ60ןגנמ | 1,00ש-תנ60ןטמג | ]160גטמב

 4 קפ]!וסהזוסמ 1,ס0₪ש-תתסהנטזמ 11וקמ 160נטמנ-תושת
0 

 1/ס-מ601טתת | 1,0-תנ60וטמנ
 (תוקת) 118ת826118] 1,09-נ60:טממ ](160נם-תוקת [1וקם

 0 608] 1/60נטממ-תוקת | 11וַקת 160
 קק1ו68(ו0ת 160וטנם-םוקת 11וקב ןדוקמ

0% 

 יפל לואשת תפש תריחב לע תוצלמה
 שמתשמ יגוס

 תוצלמהו םישמתשמ יגוס יפל תופש תוסחוימ ,הז קרפ
 -מתשמ יגוסל תוצובקה יגוס תאצקה םשל תונתינ תוינושאר |

 -ירדה יליפורפ וידחי םינודנ ,תואירקה תא רפשל ידכ .םיש
 ולא תוצלמה םוכיס .תוצלמה םע םישמתשמה לש תוילמינימה תוש
 ,התנכהל רבסהכ .67ו 5 תואלבט לש ףוריצ הווהמה ,7 הלבטב ןותנ
 .ירקמ ,שדח שמתשמל םיסחיתמ 7 הלבט לש םיטלקהש ךשפנב הווש
 .םישמתשמ לש הז גוסל תוילמינימה תושירדה תועבקנ 6 הלבטמ
 י"ע ,תומר רפסמב תוקפוסמ ולא תושירדש הרומ 5 הלבטב ןויע
 רודהמ לואשת תופש ,הרוש-רחא-הרוש לש םודיק ,טירפת תריחב
 הלבטל םיטלקה תא םיווהמ ולא לכ ;םיילאנויצקנופ םישקמו שדחה
7 
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 וטסזע [סזתתוג]8זוסמ

 תותאנתק

 ז010590ת8 8[ /[60נוגזב

 ןלזזסזפ 1 .החקתנאק6 כס סז

 רצ 0 "5-0 תגצה תרוצת תריחבב תושימגה) הרוצתה תונוש ,(טלפה גצומ וב
 16 ו זסט8לו]וגע 01 טזצסז וסת ו זס 6 קטחס- 0 טזסוג6 קז686ת(9ג0 תויתבוגת ,(םייפולח םינקתהל הקופתה לש שדחמ בותינ וא/ו טלפה

 ס0ת- ססתו- 7-7 800 -% (00תוןק0- (20תנקת6- 06ק6ת0- | 0606ה0- 5616- וסח- ייהריפת"ו (תכרעמה הביגמ תויבקעו תוריהמ וזיאב)

 :ּ : , . ל . % ו יצהל תלוכיה) "הרופת /
 5 קוטצגוע ]תק (]6תסה| 5עתופ0116 56תםנבתווסס ₪1 168] םוגסת | ת6מפוסת 6 6 נטוע םןווע - 0 - | י גיצו .(רתויב הבוטה הרוצב םושייה תא םולהתש הרוצב טלפה תא

 גתסווסת-אסע 100 106 1/6000טם 1/0 | 00010 | גסה 8 םונסת 8 הפשה גוסב אלו תכרעמב םייולת תויהל םיטונ ולא םירטמרפ ,בוש

 : 0 4 השיג ,המגודל
56| 

 . 6- 0 "3 - - ור 10% ה וקח תק םירצק הבוגת ינמזל ללכ-ךרדב ליבות לואשת רודיהל ז ה

 קה ; : 2 : / 0 יא השיג רשאמ רתוי הבוט הריפתלו רתוי

 יו מ64ו0טתמה תג66ו1טתה תו60וטתב תמ60ןטמה ד תן ' 19 תו 1:0 ,הרוהט תיביטרפרטניא ז 6 לש הרקמב דחוימב

 1/ת6-סע-]וח6 | או60:טנתה 10 וסט 64(1:טתו 1עסש 10- ואת 60וטממ (60:0טתה (!66:טתת [1וקה 10 1ש- 10ש- = 106 ופה ךופת - 2 תת לוכי לואשתה דוביע םש ,תונשינ לואשת תוינבת 0%. .

 רכז ד דת60:טת | תופת 7" . רוחאמ הנומטה היפוסוליפה ,םלוא .תושיגנ ילולסמ י"ע ךמתיהל

 זאקס סז 160:טמםמ | (66:טבו 10א- 10- 160נטתמ 100- 60נטממ א164:טם (60וטנת- (60:)טשממ 10ש ו6בוטת- | (600טתו- 10- 0 1 9160:0ת- = 66 ₪ לש רתוי תיעבט הריציל הליבומ תופש לש םימיוסמ םיגוס

 קוסוסזו8] דת60ןטנמ | תוס0טםנ 60 תופח תוקח תוקת תו 0" תוקת תוקת % זנקןס טלפ לש .םירחא רשאמ םיאתמ

 | 10א- 10 ןווקת וקח ן1- ןווקת וקח 10- 10- ו 160וטצמ- 10 או66וטת | 60וטמו 8 5 1סא- צואה אט 6 . תויתבוגתה גרדימש ררבתמ ,ןכ-לע-רתי

 תוטז8] תוקת ב תו60וטתה ת60ןטמ תוקת פח תנו גרדימל רושק 4 ה בטב
 8 : 92 1 בוק לואשתה תויכוביס .לואשתה תויכוביס

 ות וקח 60:טת- וקם צוק ו יי וקח 1/16גזמ ירש 10- 10 תופת וקשת ומ א [סש 10 (60וטתו 8 הר מל ןותחת םסח .- ןתונ תויתבוגתל סחיב רתויב עורגה

 6 תוקת 18 1 וש 60 ונותנה תויכוביסכ הד 0

 ק0511ו0ת8] צוק ןּוקמ 1601טנמ- 11וקה ןווקת גאה דוק 160גתה- 11 160נטזמ- 10 קמ וקח ץדוקת וו תוס0וטת 10 1 ו םונ - ופ) יוטיבה תויכוביסכ וא (רנרפואה לדוג לש היצקנופ)

 יי תושת לוקה לוקה תם אסא לש היצק ב יוטיבה תויכוביסש אצמ (1982) ידרו .(לואשתה ךרוא

 8//1:ת6תנ81168] | 11וק ופה ושש זק צוק 1ו66וטזת- 11:קב ןדוקמ 160וזמ- 160:טנמ- 10ש ווק נוק נושה ו עס ₪ | 1 1מא כ "שת תופש ובג תחא תילאיצננופסקא המרב תויהל הטונ לוא

 תופת תוקה | תואת / רשאמ רתוי הח .םינותנה תויכוביס

 ו . ןןש

 שש 60 תו60וטזת 10- - - שאשטת- )((60מ- [סא- | [סא | א/ג | (ששמ 1סש תו60וטת- | 1%- 45 מ = . 8 וה לש לואשתה תופשב שומישל ךרד עיצה -- ₪
 6 6ז8וסה תמס6נטממ תנ6גטת תוקת תוקח 6 תוקת תו וגכ) ןרוי שיחל םינתינ אקס( ילואשתש חיכוהש ב"יע (גולורפ

 , ו "7 ' קת פו תויכוביסב בו לש הצובק"תת ,המוד ןפואב .תילאימונילופ םינותנ
 ספוג 1% 188 1 סא | [* | א/ג 108 - 10 א צוק ידזושה ופה וקח דו ,ץ9סוטפט ילואשת - טושיפל תנתינ ,םיטושפ םילואשת תארקנה

 6 ,ילאימונילופ ןמוב
 ז"משת טבש 7 ראורבפ "בשוח השעמ" 14

 זדוקה צופה דקת
| 

 15 ז"משת טבש 1987 ראורבפ "בשוח השעמ"
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 םישמתשמה יגוסל הפשה תוטיש סוחי :7 הלבט

 , קק]ו08זן0ת
2% 0 

 רז טז

 ךצסוא 26 6ז8110ת טתסנסמ 58
 00000 תג 1/16תטט 86160110

 1-6 1/16תט 86166105

 זסתמקזוהש 1

 6//1תו 56160ו0ת 1
 1 165010060 תזטז]

 / זק ץטמ6זוסמ דרה
 זק ו

1 60 
 6 1צ6ש 26ת6ז80ו0ת

 טתסוגסמ 58 |

 ספוט

 גוס י"ע ךכ-רחא תומכוטמו שמתשמ גוט לכ רובע תונודנ תואצותה
 .הפשה

 הנבמ תודוא דבלב יללכ גשומ לעבכ ןייפואמ ירקמה שמתשמה
 ךכ אוה ףא לבגומ תושרדנה תולועפה חווט ;םינותנה סיסב תלוכתו
 תפש לש התמצוע אולמל ,הארנכ ,םיקוקז םניא םישמתשמהש
 םינותנ יסיסב לש םהישמתשמ ןה תוינייפוא תואמגוד .לואשתה
 -ורטקלאה םיטמופסכה תוכרעמ וא סקטואדיוה תמגוד  ,םיינוציח
 תויצפטנוק תא םיריכמ םניא םיירקמה םישמתשמה תיברמ .םיינ
 7 הלבט לש ןותחתה ילאמשה הקלח עודמ הביסה וז) תונכיתה
 -עמה .תונתשהל היושע תכרעמב םשומיש תוחיכש ךא ,(קיר טעמכ
 רשק רצויה ,(שדחה) ירקמה שמתשמה תא ךירדהל תבייח תכר
 וא תוטושפ טירפת תוריחב תעצה י"ע ,תכרעמה םע ףוכת-יתלב
 -ומה) רתוי ףוכתה שמתשמה דועב ,הרוש-רחא-הרוש לש םימודיק
 תופש) רתוי ליעפ דיקפת ומצעל ץמאל ,יאדול בורק ,הצרי (רשכ
 שומיש) תולועפ לש רתוי הריהמ הרדיס תוחפל וא (שדחה רודהמ
 .(םיילאנויצקנופ םישקמב

 .(ינעוצקמה ילוהינה שמתשמה) םינותנ וסיסבב יתרגש שומישו יתונכת עקר שי להנמל םא אלא ,תובכרומב לפטל םיבייח םיכוותמה וליאו תוטושפ תולטמ עוציבל תובר טיר "פת תוכרעמב שמתשהל ןתינ ,םויכ .יתיצמת עדימ תריצי ,המגודל .תונתשמו תובכרומ יד תולטמ עצבל ץפח אוה .םינותנה סיסב לש תטרופמ העידי שוברל תנמ לע ןמז "זבזבל" אל ונוצרב .רתויב ינעבותה שמתשמה גוס יאדול בורק וניה ולוהינה גרדהמ שמתשמה
 ולא תולבגמל לגסתהל םילוכי הז גוסמ רתוי םיפובתה ] םישמתשמהש וארה הדש ורקחמ המכ .םישדח םיילוהינ םישמתשמ 0 ישילשה םוקמב תלבגומ תיעבט הפש תמקוממ ,וז הביסמ .םינ -ותנה טיסב לש םייטנמ סח םיצוליאה םע וא הפשה לש םייקודקרה םיצולואה םע תויעב םישדח םישמתשמלש םיחיכומ תויעבט םירקחמ ,םלוא .תולבגומה תויעבטה תופשה לואשת תופש ומכ ,תומדקתמה תופשה תויצפסנוק טבהב ןומט םינותנה סיסבל רתוי רישי לולסמ

 לש הלודגה הח
 ןא שדחה רודהמ

 תופשב שומישה תודוא

 םינותנה תודוא תטרופמ העידי ול שיו ןכתי לע תולועפ לש לבגומ רפסמ קר עצבל (ירטמרפה ) יתודוקפה שמתשמה לע ,ירקמה שמתשמל המודב

 שמתשמה וא

 ךא ,םינותנה סיסב
 שומישה .םינימזה

 ז"ימשת טבש 7 ראורבפ "בשוח השעמ"
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 -עמה דצמ היחנה טעמ םע םיטירפתב וא םיילאנויצקנופ םישקמב
 .תימוימוי תולטמב ןוירפה תא רפשמ ,תכר
 -מתשמה וא םיבשחמל היצטנירוא רתוי םהלש םישמתשמה רובע
 ,בשחמ תוכרעמ םע רתוי ףוכת עגמב םיאבה םייתוריקפה םיש
 רתוי תויטמתמה תופשה ףא וא חתפמה תולימ תופש תורשפאמ
 לש הז גוס רובע ועצוב םיבר םירקחמ .המצוע תובר תולועפ
 לואשת תפש תריפת תודוא םסרופ טעמ ךא ,יללכ ןפואב םישמתשמ
 .םייתודיקפ םישמתשמל

 שמתשמל יתודיקפה שמתשמה ךפוה ,תולועפה חווט בחרתמש לכב
 הרומש "ינעוצקמ שמתשמ" תפררנה הלימה) םושייב החמתמה
 יסיסבב העידי שיו ןכתי םישמתשמ לש הז גוסל .(תרחא הירוגטקל
 (תוטלחהב הכימת ,םינותנ חותינ) תובר תולועפ שרוד אוהו םינותנ
 .יתונכת עקר רסוחמ תובורק םיתיעל לבוס ךא
 תוכמות לואשתה תופשו תוילאנויצנבנוקה תונכתה תופש דועב
 עקר ילעב םיפוכת םישמתשמ) םושייב םיינעוצקמה םיחמומב רקיעב
 םיימושיה םיחמומב ןורחאה רקחמה לש ותיברמ תדקמתמ ,(יתונכת
 .םיבשחמב םישמתשמ לש תיטננימוד הצובק תויהל םיפצמ םהמ ,םירשכומהו םישרחה
 םא תויעבב ולקתיי םישדח םישמתשמ רתויו רתויש הארנ .תולבגמל םילגתסמה םיפוכת םישמתשמל וא ,םירופת םינבמל וא םינותנ יסיסב ינבמ לא ,טושפ תיסחיו ,רצ םוחתל תלבגומ איה םא תורחת -תב הניה תיעבט הפשש םירעשמ םירבחמה .תוכתוח תונקסמל ואיבה אל ,הכ דע ,תויעבט תופש יקשמימב שומישה רבדב םירקחמ
 -עפהה תכרעמ לש תודוקפה תפש ,המגודל) יללכה קשמימה ו
 לכב .המצע לואשתה תפש לש התוכיאל המצע יא" אל (הל

 והשמ-תימיטפואה הפדעהה ירה ,תורפתשמו תו
 ןוילעה הדשב חתפמ תולימ תופש ינפ לע תולבגומ

 ,םירשכומ םישמתשמ רובע .תיתואיצמ רתויו

 ךא ,םילואשת רפסמ לש עלוקו רצק יוניב
 םירוטרפוא םע .תיטמתמ הפש וא חתפמ

 הצקב ,שדחה רודהמ תופש לש ןתללכה :הפ"ד
 תובמותה ,תוריהמה תוכיפהה ןהיתולועפמ ת
 תוכרעמל חיטבמ רקחמ ביתנ .םינותנה סיסב

 כלוה תוכרעמהש
 תויעבט תופש לש

 רתוי אהת ונמיה
 תיעבטה הפשה העיצמ
 תלימ תפש ללכ ךרדב
 ע - רתוי םיקזח

 עבונ ,ינמיה ןותחתה

 לש יתילגת שומישב

 | ימיש אוה תיעבט הפש

 ,שדחה רודחמ ?"7יוחחמ הז קרפ המ

 ו ןוגכ ,םירחא םיכוות םע בלושמה ןשי
 - פרועמ תיעבטה הפשה ןהב תולטמ ןתוא

 עבטה הפשה יקשמימ תא הטיסמ וז הרשעה '

 תינבת ,ןינעמ .הפשה גוס יפל תוצלמהה םוכיס

 .תוטישב שומישה גוליפב המצע לע תרזוח םדוק התוותוהש לואשתה תפש חותיפ
 .םימכחותמ תוחפה םישמתשמל תודעוימה ,םדוקה רודהמ תופש לש הז גוס לש הבחרהכ בשחיהל הלוכי תיעבט הפש .ימושיי תונכת ומכ ,םיידוחי תולטמ ינבמ רובע רתוי תוליעי תויחל תויושעה תויטמתמ תופש רשאמ רתוי יללכ חווט שי חתפמ -תולימ תופשל .םינותנ יסיסבב תטרופמ העידי ילעב םינעוצקמה וא םירשכומה םישמתשמה ביבס ,רמולכ ,7 הלבט לש ןותחתה ינמיה קלחב תוזכרתמ (תויטמתמו חתפמ תולימ) תוילמרופ לואשת תופש
 .רתוי םיינתפאש וא רתוי םייעוצקמ םישמתשמ סלכאיש ךכ ,הז טס לש תיתגרדה הרשעה כ"חאו תכרעמה י"ע תוקפומה תויצקנופ לש לבגומ טס ךותמ הריחב םע ליחתמ חותיפב רחא וק
 .היצרגטניא לש ןוויכב אהת ךוראה חווטל המגמה ךא ,הלועפ ףותיש אלו תורחת שי ,םויכ .ןתוישומיש תניחבמ וז םע וז תופפוח ,תמכחותמ טירפת תריחבו חתפמ תולימ תופש ,רתוי התוחפ הגרדבו תולבגומ תויעבט תופש ,שדחה רודהמ תופש ,תויוחתפתהה יתש לש רתוי תוהובגה תומרהש תוארל ןתינ 7 הלבט ךותמ

 תונקסמו םוכיס

 לואשת תפש לש גוס תריחבל היגולודותמ החתופ הז רמאמ
 לש םיידוחי םיגוס לש םהיכרצ יולימ םשל םינותנ סיסב רובע |

 תעצומה הדובעה תרגסמ .התוימושיי ןויצ ךות ,םישמתשמ
 לואשת תופש חותיפ לש שדח היצטרפרטניא לדומ לע תססובמ
 דחאה ,םיווק ינש ךרואל חתפתמ אוהש יפכ םינותנ יסיסב רובע
 ינשה דועב ,םינותנה יסיסב תירואתו תונכתה תופש ימוחתמ עפשומ
 .שונא תסדנה לש םימרוגמ עפשומ
 :לואשת תופש לש תומר יתש לעב גוויסל תידיימ הליבומ וז תיפצת
 יפלו בשחמה םע עגמב ואובב םיקסעומה שמתשמה ישוח יפל
 לש ןתכרעהל ילככ תרשל לוכי הז גוויסש חכוה .תופשה תוטיש
 גוויט תטישל לדומה תא סחייל םג ןתינ .תינבומ הרוצב לואשת תופש
 תא רוזגל ןתינ הכותמ רשא ,לואשת תופשב םישמתשמה לש הפיקמ
 לש חותיפה לדומ ,ףוסבל .םימייקה םישמתשמה תוירוגטק תיברמ
 םישמשמה םינוירטירק גרדימל סיסבה תא רצוי לואשתה תפש
 .םישמתשמה תושירד תעיבק םשלו תופשה יגוס לש םתכרעהל
 תוצלמהל תוליבומ ,וידחי תוחקלנה ,םישמתשמהו הפשה תוכרעה
 ,ךא .םימושייו םישמתשמ יגוסל תומלוה הפש תוטיש תאצקהל
 - רמאמה גיצמש יפכ - םושמ ,עגרכ הללכהל תונתינ ןניא תוצלמהה
 .לואשת תופש לש יריפמא יתכרעה רקחמב םייתועמשמ םירעפ שי
 ,םירידנ שונא תסדנה ימרוג אשונב תיעדמ םיססובמה םירקחמ
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 -ריפמא םינותנ ורבטציש דע ,םלוא .ןימז וניא ןיירע תופשה תריחבל תוצלמהבו םישמתשמה יליפורפב הכימתל ףיקמ רקחמ ,ןכ-לע-רתי
 .ןהב םישמתשמהו לואשתה תופש יחתפמ רובע ליעי ילכ אהת וז הדובעש םירבחמה תעד תעבוק םיי
 תונקסמה תולוכי ,םיריהמ תונורתפב ןינעתמה השעמה שיא רובע
 תופש לש םינוש םיגוס לש תמדקומ הריחבכ תרשל תוינושארה
 הריחבה .הנכותה תריחב ךילהת תא ךישמהל ןתינ ןרובע ,לואשת
 העקשה ןנכתמה השעמ שיא .םיינוגראו םיינומימ םילוקיש (הילע וטלתשי ףאש ןכתיו) לולכל םג תבייח לואשת תפש לש תישעמה
 רחא בוקעל יאדוב הצרי 01. תיגולונכט לע תססובמה הלודג
 .םישמתשמה יגוס לש ןודיע-רתי וא תוידוקפת ינוירטירקב שומיש ,תידוחי תוישומיש לעב ןכתי ,חותינ עצבל תנמ לע הז רמאמב התוותוהש היגולודותמה
 תוצלמהה תקידב ךרוצל בטיה תינבומ הדובע תרגסמ לש היוהיז ,ןכל איה ,הז רמאמ לש רתויב הבושחה המורתהש יאדול בורק .םיקיודמ םידדמב וא םינותנב רסוחה בקע הז רמאמב םיחותפ ורתונש םיאשונ ריהבהל תנמ לע םייטרואת וא םייריפמא םירקחמ תרדגה ךרוצל ןאכ תעצומה הדובעה תרגסמב שמתשהל םילוכי םירקוח ףא ,ףוסבל
 -שמה יגוס יפל לואשת תפש תריחב לע תוצלמהה" קרפב תוגצומה
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 םע םייוסינהו ,תויללכה תוטישה לש המרב ,האוושהה יפלכ ונפוה הז חטשב םיטעמ םייוסינ קר ,ןיוצ רבכש יפכ .אוה ףא ןותנ ,רתוי קומע רקחמ תושרודה ,תובושח תוזתופיהל תואמגוד לש טעומ רפסמ
 לע תוססובמה ,תונקסמה ןכל .םיכתוח ויה אל תיעבט הפש תוכרעמ
 ,המוד חרואב .הללכהל תונתינ ,תויפיצפס תופש םע םימייק םייוסינ
 לואשתה יוניב אשונב "םיקומע םייגולוכיספ םילדומ" לש םחותיפ
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 401 ך'זסח5. 120/05050 556. 5, 4 (266) 3.
 תוטאסד, 02. 7 1984. 0( זאקתוס8| טפ6ז 1ת8008[107 ]ה
 1וזתבת [ם0(סז5פ 00 [ת(6ז06/ו06 0 5

 (65, - \8551[ו0ט, 50. 06, אס

 פי. 4
 ספקקאפת, 0. והון 1. 1. המטה
 אוסתוא, א אתפשו, . 1'0מאחמ) א[, אאס
 \צ אונ פדשא, א. 1983. 6 עסת6 0סזח הוה -1ח00-
 666: אק616ת66 ואו[ת +6 ₪090! 0[ 8

 060 |התקנ 86 800658 טל( 0 תוקע
 טגס%אשזסטת6 881605. [ת 1200000085 0[ תשס ו

 1חוסזחם(וסחם| 201ח6 (0ח[טזשת6ס סח הוו

 !ופ6060 (163 18 תנת6 , 651 008 מע) 4
 181, 1975. 181 1תוסתההווסת 18ת הקלה /
 וזוטה] 5107886 (1015/95). ]ה זו וסח

 א18חט8], 66 20-1260-3, 1881 00:
 1אואוסתאא א, א. 1989. תסופו

 ות קסוץהסמהוה] 11תו6. [ח [7000001ה85 0[ וה
 תזחה6ו560, 081: א[הע 5-7). 4006, אסא צא 401 5עחוקסצווגתת סמ .1טסז 0[ סחוקוג(1חַא (58ח

.0 

 וה 08180856 5500808. 4001 סחוס. 5 15 אחאמ 1, אא 00, 3. 1984. טס סקס
 (ת0), 2.

 אחא 6 אאס ל אפפווסט ל, 1984. ו
 1ח 441/01 [ח46ו!ן86ח66 ה ססוו0ו0 פו קסזו 580618 910 68180880 תופת

 א. א610זתהת 150, 8016, 100006... 2. 657%
 אחאמ 1. דיטתאטת, 1. 4, 5108,

 צץ, \שוודמ א. 11, אס אווסוזופו פפא א 965
 66 6טמ|טפטסת 01 תפ0טגז8] |86 סז 8

 1 םחפ 88-11.
-%4 

 רצ פו דצמ 5. 1979. 3 טסה הזופסת 0[ ם קז0660ז8] 4
 ב תסת -קזס660טז] ףטסזע !התתנהק6י 5180110 61-
 זו65 8ת0 הטתוהה [860ז8. כ. 01550718110ה, 00ה-

 םטזסז 506066 6 )חוט. 0[
 חו 51, 18.

 רצ פוד 0, גאס 5דפאוק,ם, כ \\ 1981 | 11טתומת 6-
 זסזפ 60 תק 8180ה 0[ 8 210660 ז8] 800 8 חח 06-

 םטז] ףוטסזע !םחקנפַפ6 40/21 705 120100050
9 64 

 רעסספפ, \\. 4 1984.  אהזטזה] |8חנ8ק6 60 חותרת ו08-

 וסת יוז ת תוח6תות65: 8ח סחקסוהַק ₪081. ןח
 [ח(טווועסחס6 ה קס!ו00(וסחפ [סז 30910055, \%. הוו

 ופה, ₪6. 416%, צסתא006, א. כ. 9.

 עסספפ, א א. אאפז.אא, 3. א1., אאס אא פוז-\\םמפפא,
 1. 1972. 76 |טתהז 5000668 תהזטזה] |86
 ום!סזחוהזוסת 58ו6תה 166. [80., 20|% 20ז8ת6%

 בח צופה 0006, 5.

 צסתאגתא, 2. 1977 7 אאפו/א3//
 96015 הז6תו60טז6. ]ה 76

 815 תעו066, .םזסוה6, 4. אס ת-110118ת6 טפ] ,
 ג זחפז6ז08ת , ככ 1

 200 א. 1977. לטסזע עץ םאהתוק!: 4 08 6
 !8חַהנהַפ6 18101 59 1 3

 7.009, א( 1978.  כ069ואת 8506015 0[ (ת6 66ז7-לצ-
 אפ תנק]!6 0818 0856 תו8ח קת 1886. 1 06-
 1000505. [זקזסטוהַש 15001107 000 0050₪51000088,
 13 5תת6ו06זופמ, 20 46866016 17658, 00,

 ץוה

 6, טתס 2-4). 4081, אסיא צץ סזא, קס 4 [טזסתסש סח 10080 0[ 00 (\/ וה 18חַנַפ6. ]ה 1060001085 סו חו (סח- דיפוסאאודלופ, 1. 06. 1976. = 1512 ₪ והא הח6 96
 ץט6 סח קט (סז 505 8591]וסט, 4. 4 ל16א. 616 0ש8]טפונסה ]ה [1גח0ח 06( תת [ח(676- תפזטז] |3תְנתנבַקס (סז 8 101ז16081-- ק|8ח (סז צץ, אאפ \אוודמ א. 1. 4. פוחת ךיטפאפה, 3. 2,.4גתאפ, 1. 57088, 5 וי

 אסתאסס6, א ., קס. 0
 קזמח61560, 08]ו8., 18 5-7) אסא צסזא 301 5עחקספווגזת סח 1'תטסזל 0[ 0 חקוגזוחַא (58ח 18תקטהק65. ןת 5 0[ תש 140 חח צגהפמ, או. 1982. ה סוס 0[ ז8!6זו0תה] ףוטסזצ

6 . 
 01006 סח קוט[ 5ע5[טח 5. סת, 1 שאפפוווסטב צר 4.1984. וגוחסת 0078

 ןתגהַק65-- 4 [האסתסוצ  [ת ןוגזחסמ 106(סז5 סח [ח- צגפפועוסט, צץ אאס אאאמ א. 4 וסל !גת-
 [600ו06 סחוס 5 859110080 6.

 416%, צסתש0060, א -] , ספ. 1
 1. א. ,אאפ \אודפ,א.11 1983. אאוט שגפצוווסט, צץ, 2גהאפ, 1. 91048 5 ךטאאפת,
 1סז 0818856 ףוגסזו65: 4 1800810 פע 6

 זח[ 55 6 7,4006), +1
 שאוד2, כ. 1 1978. הת חק|ופת 18חַקטהַק6ס ףט6פזוסח
 החפסזוחק 5ע506זה [סז 8 הז 1681081 6

 סזמזחוח. 401 21, 7 (צ , 59-

 תטווסחס] סח [6ת6ת60 סח זק 1016 05
 (דיסאעס, 001. 6-8). 15, אפוא סא, . 4-
 סדסאפתהגאפמ , א, ל/סאס, ₪, 4הפק5, ?., אאפ 1810,
 00. 1976. 16 069וקת 88 וזוק|6תו6ת18ז10סמ 1
 ןא6תמפ. 40601 770תפ- 20/0006 5955 13

.2 ,561) 

 ךאסאאפ, 1. 0. 1976. (טהתה6זפ 8התש ט650ו0ת-
 םפאותק. 18%[ 6. תק. 00 5866, 1. 2. \/ םופסמ

 66816 1200810, ץסזא(סאה 1265, א.

 דיאסאאפ, 1. 5-, אאס 00טום, 3. 2. 1975. 3 קפע6חס-
 1סשו68] 5זט0ע 01 (ךטסזע לע םא8זמק]6. ]ה 105
 0[ תפס ןוטזוסמב| 6 סחוקוצ!סז סח[ 66 (/\ח 8
 08115, 18 19-22) ,צס]. 44. 15 21656, 910,

 8., קק. 439-445.

 דיסאק50א, 6. ב, 05% א. א, דפאאאאד, 1. תה
 אאפ 5אפא2, 8. 1[. 1983.  םטו16ותַש טפ8016 תוסחט-
 8560 ח810ז8] !8תתנהק6 1ת16118065 0 65-
 1ת 06000105 0[ 1 91 [ח!שזת וסת 1 סח[
 סח טז 1/בזָמ6 2010 30565 (1סזח66, ]ל 06))
 1.0 0ת60יתו6ת1 , 58181088, (028]ו[., קס. 43-55.

 דיספס. 5. 2. קש. 1976. 1ת6 2616166 ל81|6ו0008|] 1
 י/6מו6]6-- 4 5ע916זת סט6זןסא. 186 551. 1 4

.08 

 דסט,ם. א .,צווטוגאפ, א. כ, ץואפפ, ת. ם.,[1אאפפמ-
 50א, 2. 4., אאפ א!או(סאמ, 7. \/. 1982. מלו
 ג ח :ה16]!:ק6ת1 08185836 8551518ת1. ןת 5

 0[ ות תאםווסמם] סה [6ז6ת66 סת ו 1ח(1]6-
 ק6ח66 (או6ת|וס םזא, 08118. 41, את ?גזא

 08118. סי. 8

 דל הסינעמ תיליסיגידה הבשחמה
 \ ₪ א\ םע םג רובידה שפוח תא

006 6'\ ))6000\(( 

 ת וס 1, 210111. 170 18%" 600 אא סא

 ירצומ תחפשמ ךתושרל הדימעמ לטיגיד
 ןיב חישדוד םירשפאמה םישידח הנכות
 1.8.או. יבשחמו לטיגיד יבשחמ
 .פאג"ר 886 םילוקוטורפב

 מ

 ו
 ךרוצ ןורתפל דעונ החפשמב רצומ לכ
 דטאוואג[. םצוטו.גזגדוסא :ןוגכ יפיצפס

 .דועו בשחמל בשחממ
 םיצבק תרבעה ,(3270 ףוסמ יומיד) 0

 תא םגו הרמוחה תא םג ךל שי וישכע
 .דחי תומלועה ינש תא רבחל ידכ הנכותה
 לטיגיד יבשחמ ןיב רושיק אשונב וויע םוי

 ן 5 און: ז:(1ו:ו:ז6 !זג0(ה1ז% 0[
 1ה|6זתב!!סהה| 2051מ655 /126תוה65 600 ןח

 \םיבשחמ לוטיגיר . . .הינש הבשחמב

 ו
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 ביבא לת 0 2 -- ינשה ילארשיה סוניכה ן דא א א א א םור תּורש ו |
 וי וווווואיויה| ד אמ םיבושח םיבוטחמל

 רה קתה ,הרמוחה יטביה לש םיבלושמ וריח וגצוי הגוצתב .ןוטליה ןולמ לש הלכלכה ,הנכותה ו 7 תסדנה ילכ םוחתב םינורחא םישודי ו רעת סוניכה ןמזב ! ןונכת ,חותינ תביי המקשהו ו ,תיזה תומלואב הנכות ילכ ל ילכ תגוצת חותיפ
 ו

 19:00-12:00 'ג םוי :הגוצ
 ו

 0 רוקיבה תועש תסדנהל ןושארה ילארשיה סוני :הגוצתב רוקיבה תועו
 | קבתמ ,ומשרנ אל ןיידעו גיצהל תונינועמה תורבח ושגוהש תודובעה רפסמ -- ו 2 תוריכזמל תונפל תושקבתמ ,ומו ןינעהש החיכוה הנכות תסד ק יי

 : א םי

 סו .ןושארה סוניכל שגוהש הז לע הלוע - 2

 תוכרעמ תסדנהב תוחמתמה תופסונ ל ו - תודובעה ו םיטובו ןונכת ,םיבכוכה תמחלמ לש תופתתשמה תורבחה יגיצנ ידילע תואצר םיירחסמ םיבשומ , ( לע תונמזומ תואצרה ונתני סוניכה תרגסמב הנ
 , \ הנכותה ילכ תגוצתב ה .תויליבקמ תוכרעמ ל
 ש

 וניכב ומסרופי םיטרפ הנכות תסדנהו תובשחוממ תוכרעמ תסדנה לש םינושה ו . 5 .סונ . ן
 ₪ ,םיינוטקטיכרא םיאשונ ללוכ 0 2

- 

 : . ניכב תופתת תובי . סדנהו תובשחוממ

 וש

 שה ימד בס ,הנכות לש י
 מ"עמ + ח"ש

 / י'םות' : -

 תא קינעמ 'םית'ב םיינכט םיתורשל ףגאה :ללוכ-תורש מ 5 אלא יח ל

 ו

 - ִת .
 ,רתאה ןונכתמ לחה םיינכט םיתורש לש רתויב בחרה ןווגמה

 עמ תס ובשחוממ תוכר

 - ו

 הרמוחב ןה --רוצייו חותיפ ,הכרדה ,ץועיי ,הקוזחת ,הנקתה ו טול יסב רע םמלשמל < < ללי נסה איל תוסתב ריו הנכות תסדאמ
 [--- ה

 כ
 מ"עמ + ח"ש 0

 .הנכותב ןה\
 ל

7 
 םירחא

 מ"עמ +
 י /

 הבוגתב לחה .חוקלל רתויב ריהמ הבוגת ןמז :שיח תורש -- ושאר ראותל םדמלה סיטנוטס יסדנהמלו תובשחוממ תוכרעמ יסדנהמל ןה דעוימ סוניכה
 (תוחורא ללוכ אל) םיימדקאה תודסומב םיטנדוטסו םירקוחל ןהו הנכות

 .הנשב םוי 364 ,הממיב תועש 24 ,העש 1 ךות
 ו" ידי

 ללוכ ריחמה .הז בושח םוחתב םינינעתמה
| 

 ע ידיימ עויסל תרושקתב הכימת ךרעמ :חחר תורש

 7-6 :סוניכה תורטמ
 הזונגאיד עוציבל ,ןופלטה יוק ךרד חוקלה בשחמל תורבחתה

 םירה א - . :

/ 
 .תכרעמה תלועפל הערפה אלל ,םינוכדעו | 0 | ל

 %-ל ח"ש 1.61 לש רעשל םידומצ םיריחמה לארשיב ה לכב ההובג

 םייוניש ,םישודיחל הרישי השיגו דימתמ ןוכדע :ןכדע תורש

 , ! ה תא הנמדקתש ,הנכות תסדנהו

: 
 ה

 ללוכ - דה אם - ןרציה "

 טביהל ןתינ דחוימ שגד

 , םיטרדנטסו

 : .תובשחוממ תוכר

| 

 ו

 0/0 -% תכרעמה תנכותב תושדח תווודהמ

 .הנכות תסדנהו תובשחוממ

 / - 8 קלח ,בשחמ ירזיבא תקפסאל :רזע תורש

 ןיבל םיימדקאה תודסומה ןיב הלועפה ףותיש קודיה 3

 * ו ללוכ עויסל תללכושמ םינוקית תדבעמ ,שכר ,יאלמ

 וו
 6 .היתוחוקלו הרבחל

 ו
 1987 יאמב 7 ,ישימח םוי 1987 יאמב 6 ,יעיבר םוי

 א ו
 האילמ = 5 בשומ | 0 המשרהו תוסנכתה | 0 זץ

] 
 החיתפ - 1 בשומ | : ₪

 הפק תקספה ו-0

145 

 הפק תקספה | 8 | הש
 ןוכיתל 0 6.2 בשומ תוכרעמ ןוכית 6.1 בשומ | 0

 ן-= ; ן תובשחוממ רע .םו\

 האילמ - 2 בשומ 08 |
₪ 

\ 

- 

 םיירהצ תקספה | 0

8 

 םיירהצ תקספה | 0
 -ר

 . הנכות חותיפ 7.2 בשומ תוביבסו תוטיש 7.1 בשומ | "0

2 

 םימושיי = רעמ חותיפל תיחנומ השיג 3.2 בשומ תורוטקטיכרא 3.1 בשומ | 0-3:

7 

0 [ 
 תונכתו ןוכיתל םיבשחמ תוכרעמ חות

 תורזובמ תוכרעמו ]
 1 ק תקספה | 0

 הפק ת]

 ו 1-
 תוינוגראו תויגולונכט תוכרעה | לפ 0

 בשחמ תוצבושמ תוכרעמ בולישל
 ש הב 6

 הייופינו הנכות תוכרעמל תוכרעמ יוסנ 4.2 בשומ ןוכית תוטיש 4.1 בשומ
 יב ירחסמ בשומ ו-00

 תויליבקמ

 שבח םית

 מ"עב תוכרעמו םיבשחמ םית

 ,ןליא תמר ירחסמ זכרמ
 - 905 לאומש תעבג

%-/ 

 3340962 :לט

 00 ביבא לת 2 .ד.ת ,2 ןמפואק בוחר מ"עב ארטרא %
 | (660951)03 :המשרהל ןופלט ,(% :ןופלט ,5 04338205 :הפיח ףינס
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 תוארנ תואצותה ,יאדכ ץמאמה

 6? +3 ( גס
 סחםית
 מ"עב תוכרעמו םיבשחמ םית

 ,ןליא תמר ירחסמ זכרמ
 51905 לאומש תעבג

 037340962 :לט
 04-338205 :הפיח ףיטס

 0343917 :הילימיספ
 (ל"ניב) 341491 :סקלט

 : ש תורשה ףגא ...רתויו ,תאז השע 'םיתי ל

תועיבש תמר לע ףגאה ךרעש רקסב
 תמרמ ִת ו ןוצר 

 :האבה הנומתה הלבקתה ,ףגאה קינעמש תורשה

 .7.9 ןויצ - 865 רקס

 .8.75 ןויצ -'86 רקס
 -- ףגאה לש תוליעפה ימוחת לכ תא ףיקה 0

 קפסא תמר ,ןוכדע ,הכרדה ,הבוגת תוריהמ ,לופיטה

 ."וכו ענומ לופיט תמר ,םיתורש ןווגמ ,םיביכר

 םיבר םיבשחמ ,םי
 תוחוקל תואמל םיתורש קינעמ 'םית" .

 םיבשחמ ורקימב לחה - םינוש םיגוסמ םיבשחמ יפלאו

 .המצוע יבר םיבשחמ ינימררפוסב הלכו (סם8אדסח)

 - םימדקתמ הדבעמ יתורש ,תורש תודיינ 40 ,םיאנכט 0

 .הכאלמב םישוע הלא לכ

 .ויעוציבל םתכרעה ואטיבש תוחוקלל הדומ תורשה ףגא

 רופישל םיצמאמה תרבגהל ץירמת תשמשמ וז הכרעה

 .תורשה

 ה

 ילא אנט

 5דהז₪ 0-דחה5 הז
 םייניע הארמ קר ,םילמ ןיא |

 תיפארגה הדובעה תנחת ,0
 לש תמדקתמה

 העיצמ אסהסשו םאוס הד
 תוססבתה ךות .םישדח םיקפוא
 העיצמ ,וימאותו ופאו 0/הד לע
 אלל המצועו תונוכת 0
 .תורחת
 :תונוכתה ןיב
 60 42 12801024 היצולוזר <
 .אסא ואדשמו 05
 .םוד וגס 2048%1024א8 %
 תינמזזוב םיעבצ 256 תגוצת <
 לכל - םגא ,50011 ,200%)
 .(דרפנב ןולח
 המחסה 6003508 <
 לכ תצרהל ופא 064 - קשמימ *
 היצלוזרב תמייק הנכות
200 

\ 
 ט\םיצור\א\
 51905 לאומש תעבג ,ןליא .ר
 037340962 .לט



 םרזה תא קיספה והשימ
 יזכרמה ףינסב

 .6ווווקסועמה ,תדמתמ הלועפב שס
 ישיאה בשחמל ידוחיי קספ-לא
 תידועיי קספ-ללא תכרעמ איה סוואופסשםה
 ...דועו חתואפס/ גםסו = 5007 ישיא בשחמל
 תלעבו הנימא ,ריחמבו םידמימב הנטק
 תא סוואוססשע=םה תרתופ ךכ - יוביגל םירבצמ
 וא למסשח תקספה הרקמב - חתמה תויעב לכ
 .תשר תוערפה

 שונא תסדנה .תמדקתמ היגולונכט
 תרפושמ
 רשפיא גותימ לש השידח היגולונכטב שומיש
 והבגש זראמב יסוואופסש/םח' רוציי תא
 .גצל בשחמה ןיב תולקב בלתשמה (!)מ*ס 7
 הלועפ ךשמהל יוביג תוללוס םג ללוכ זראמה
 .תכשוממ למשח תקספה הרקמב

 קספ-לא תכרעמ יםתסימ רתוי

 ,קספילא תכרעממ רתוי איה סוואוקסש/םה
 ודויצלו םסלל הטילשו גותימ תכרעמ םג איה
 .יפקיהה
 תא םירבחמ םהילא םיעקש 4 ירוחאה הדיצב
 רוקמל םוקמב - בשחמה לש חתמה ילבכ
 .םרזרוקמל רבחתמ דחא לבכ .חתמה
 תישענ ש0-ה תקלדהו יוביכב הטילשה
 .םס"ה תיזחב םיראומ םיקספמ תועצמאב

 !יוביגל םגו -ריחמל בל םיש
 אל לבקמ התא - 5 870 - תורחת אלל ריחמב
 רתויב םיאתמה קספ לאה רישכמ תא קר
 לש יוביגהו תורשה תא םג אלא ,ךלש 67
 בושחימה תצובק - 'םית' תצובקמ 'קטינמוא"
 .לארשיב החילצמה
 הדבעמ ,תורש תודיינו םיאנכט תורשע
 לכב ךתושרל הלא לכ ץראה יבחרב םיפינסו

 \ גב גג
 ץטיננ\א\
 מ"עב קטינמוא
 הנכותו הרמוח תוכרעמ
 1 םינרוא 'חר
 037340962 .לט 51905 לאומש תעבג ,ןליא .ר
 341491 :סקלט
 ס3-343917 :הילימיסקפ

 ילא אנט

 ילועבג ןמחנ |

 ישולשה יתנשה סוניכה

 ךיא ?"רשי לבש" והמ
 תוהזל בשחמה לובו
 היאר-תויוזמ-תורוצ
 םיגישמ ךיא ?תונוש
 ןיב הלועפ-ףותיש
 תדיח) ?םיטובור
 ייםיבלכולמה םידליה"
 הפקתהה" תיעבו
 ("תמאותמה

 התיהש המ הנניא םויה תיתוכאלמ הניב
 וליפאו ,רתוי תועונצ ושענ תורמויה :םעפ
 ,םינמזה חול תניחבמ תוחפל ,דיתעל תווקתה
 רשקהב ,"הניב" הלמה .תודורו הכ ןניא רבכ
 -וחר ,תמצמוצמ תועמשמ לבקל הליחתמ ,הז
 רבדה .םדא יבגל הב םיניבמ ונאש הממ הק
 רשאכ ,םינש רשעכ ינפל ,הפוקתה תא ריכזמ
 הנוכ בשחמ ורקימב דייוצמה ףוסמ לכ
 ."ןובנ ףוסמ"
 וניא הז םוחתב רקחמהש תרמוא תאז ןיא
 לש םיחותיפ ..בחרתהלו קימעהל ךישממ
 ,םייתרגש םימושייל םיכפוה תומדוק םינש
 י"ע םיבתכומה םישדח םירגתא םיעיפומו
 -כב םג שגרומ רבדה .קשמהו הישעתה יפנע
 ,ירמגל םישדח םיאשונ רשאכ ,םייתנשה םיסנ
 -עומ ,םימדוקה םיסנכב רכז םהל היה אלש
 .םעפל םעפמ םיל

 הבומתל יאכז ימ

 -ירמא ינויצ תיבב םייקתהש ,טנכה תחיתפב
 לאגי רד רביד ,תיחרזאה הנשה תאצ םע הק
 רחסמה דרשמב ישארה ןעדמה ,ךילרא
 אשונב הלשממה תוינידמ לע ,הישעתו'
 וה דודיע לע אוה שגדה .הישעתב הכימתה
 -והנה וזמ הנוש ,בגא ,וז תוינידמ .תויגולונכט לש חותיפה לע אלו ,אוציל םירצומ לש רוצ
 רקיע ןהבש ,ןפיבו ברעמה תונידמב הג
 חותיפב אקוד איה תיתלשממה הכימתה
 םיביצקתה תרגסמב .תושדח תויגולונכט

 תיתוכאלמ הניב

 -ורשכב רסוחו ,םיינכט עוצקמ ישנאב רסוח :תילארשיה הישעתה לש םירחא םיישק ינש הצרמה ריכזה ,ןומימה תיעב לע ףסונב .חותיפלו רקחמל תושורדה ולאמ תולופכ ןה הז אשונל תושורדה תועקשההש תור -מל ,קווישב םג ךומתל חרכה שי ךכ םושמ .םיידיימ תוריפ םינתונה םימוחתה םתואב םצמטצהל תבייח הכימתה ונלש םיצצוקמה
 .םיילוהינ תונ

 רורבל אלא הרירב ןיא
 היה ןרפסמו ,בחר היה סנכב תואצרהה ןווגמ

7 

 תא בייחש המ ,הרבעש הנשבש הזמ לופכ
 םיפתתשמה .םיליבקמ םיבשומ ינשל ןלוציפ
 -צרההמ קלח תעימש לע רתוול אופא וצלאנ
 ויהש ,ןהיריצקת תאירקב קפתסהלו ,תוא
 ,המגודל ,התיה הרירבה .רתויב םיינוקל בורל
 ,הארוהב תויחמומ תוכרעמ לע תואצרה ןיב
 טוטרשב םירטמרפ לש "קודקד"ה רואית ןיבל
 ןיבל הקיסומב היצאטונ תוטיש ןיב ;יתיישעת
 העבש לש "יטמולפיד" קחשמל תינכת
 ("לזאפ") הבכרה תודיח ןורתפ ןיב ;םיפתתשמ
 ןכו ;תויתביסה קוחו "ינוטונומ-אל" ןמז ןיבל
 .האלה

- 
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 600% 55א55-ל ןוכנה םוגרתה
 רביד ,ביבא"לת תטיסרבינואמ ,רוד-ןיע פיליפ
 "סנס ןומוק" תיינקהב םוצעה ישוקה לע
 לבש" םוגרתה יכ ,בגא ,ןייצ אוה .בשחמל
 ,סנכה תינכתב האצרהה םשב עיפוהש ,"רשי
 תיכרע הנוכתל הנווכה ןיא .ללכ קייודמ וניא
 עדיל אלא ,"םוקע לכש"מ לידבהל ,יהשלב
 הנווכה .בושייח ןמ םדא לכל ריהנה ,רוגש
 ךרוצ ןיא םדא-ינב תחישבש גוסה ןמ םיטרפל
 יתשא םע יתכלה" ,טפשמה .םריכזהל ללב
 וניא ,המגורל ",לקש האמ יתמלישו הדעסמל
 ,רחא והשימל וא יתשאל יתמליש םא טרפמ
 -לע .הרעסמב ונישע המו ,יתמליש המ דעב
 טפשמב זמורמה לכ תא ןיבי בשחמהש תנמ
 אוהש ,"רוגש עדי" הברה ול תונקהל שי ,הז
 עדי שכור םדא .סנס ןומוקל ןוכנה םוגרתה
 תופצל השקו ,םינש תורשע ךשמב הזכ
 .ריבס ןמז ךות בשחמל ותוא תונקהל לכונש
 -חמב רתויב תושקה תויעבה תחא אופא יהוז
 ,הרתפנ אל דוע לכו ,תיתוכאלמ הניב לש רק
 ומכ םיאשונב תישממ תומדקתהל תופצל ןיא
 לכ וא ,שונא תופש םוגרת ,עדימ רוזחיא
 םיכרדה תחא .יטנאמס דוביע לש הרוצ
 -צמטצה י"ע איה היעבה לע רבגתהל תוסנל
 רבדהש יפכ ,לבגומו רדגומ םוחתב תומ
 םג .תויחמומ תוכרעמ לש תונכיתב השענ
 ,יקסיעה םוחתה ןוגכ ,הזכ םצמוצמ אשונב
 -וכה ,רוגש עדי הבשחמל תונקהל רתוי השק
 רשאמ ,םייביטאיצוסא םירשק רופס-ןיא לל
 לבגומ רפסממ בכרומה ,החמומה עדי תא
 .תואחסונו םיללכ לש

 תבשחוממ היאר
 והילאו תירבעה הטיסרבינואהמ גלפ לאומש
 לע ורביד תיריואה הישעתהמ םורטשרסו
 םירקמה ינשב .תונומת דוביע לש םיבלש ינש
 ,םירפסמ לש הצירטמב איה הלחתהה
 הדש תודוקנ לש תוהכה תדימ תא םיאטבמה
 ,רתוי הפופצ תודוקנה תשרש לככ .היארה
 תונוש תוגרדל רתוי השיגר תכרעמהש לככו
 ךא ,רתוי תקייורמ איה הנומתה ,תוהכ לש
 תולועפה .רתוי יטיאו השק אוה דוביעה
 לש םיטנמלאה לע תועצבתמה תויטמתמה
 ,רוביעה לש רתוי טושפה בלשב הצירטמה
 ,הנומתה לש טסארטנוקה תרבגה תורשפאמ
 תונוכת ילעב םירוזא תטלבה ,"םישער" קוליס
 .דועו םירוזא ןיב תולובג תטלבה ,תונותנ
 דוביע הנובמה ,רתוי םכחותמה בלשב
 תוגרדב הנומת התוא תנחבנ ,ילארימריפ
 "םיטנמומ" םיבשוחמו ,טוריפ לש תונוש
 קחרמב םייולת-יתלב םהש םינוש םייטמתמ
 לפונ הבש תיוזב ,היארה תיוזב ,טקייבואה ןמ
 עובקל םירשפאמה ,הלא םיבושיח .'וכו רואה
 היאר יאנתב םיטקייבוא ינש לש תוהזה תא
 הלאשהו ,דאמ םייטיאו םיכבוסמ םה ,םינוש
 אלל ישונאה חומה תאז השוע ךיא איה
 -רהב ומכ ,ןומט דוסהש הארנ .שגרומ ץמאמ
 דוביעב ,חומה לש תורחא תויצקנופ הב
 .בצע-יאת ידראילימ לש בבורמה

 ססאואז0א אאסוא1 80065 והמ
 :תויועמשמ יתש שי ססזוחוסח תילגנאה הלימל
 עדי אוה ,רומאכ ,סנס ןומוק .ףתושמו רוגש
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 העידיל הנוובה צרהב וליאו ,רוגש לש ותא ןוכממ סזומ םרוו
 ל יףתושמ עדי לע רבוד ןמצדוו

 0 ומכ ,תרזובמ תכרעמב תפתושמ

 0 - תא תערה לע תולעהל ןיא

 - שמל ,"םיבכוכה תמחלמ" תו

 - וחיב - םיטובור ינש ןיב הלועפ ףות

 -- 2 עצבתהל תבייח תשרדנה הלועפה

 ,נניונעל ,"ףתושמ עדי" .הינש-רירבש לש

 תברעמה יביכר לכ ובש בצמכ קר רדגומ ונוא

 רשפאמ וניא ןיידע הז .םינותנה םתוא םיעדוו

 ןוחטיב םיבייחמה םיבצמב הלועפ ףותיש

 תיכוה הצרמהש יפכ .קייודמ ןומיתו אלמ

 ,אאוה שורדש המ ,תועשעשמ תואמגוד יתשב

 אלא ,םינותנה םתוא ועדי 'בדו 'א-ש קר אל

 'א-ש םגו ,ךפיהלו ,עדוי 'ב"ש עדי 'א-ש םג

 דע האלה ןבו ,עדוי 'א-ש עדוי 'ביש עדו

 איבהש הנושארה המגודה .תומר ףוסניא

 ףתושמ עדי ןיב לדבהה לע העיבצה הצרמה

 "ובמ תכרעמל שוררה הז ןיבו ,ליגרה ןבומב

 :תרז

 םוכלכולמה םודליה
 םידלי השולש לע תרפסמ תמסרופמ הדיח
 דחא לכ .םחצמ תא וכלבילו ץובב וקחישש
 םיינשה לש ךלכולמה םחצמ תא האר םהמ
 -ולמ ולש וחצמ םגש עדי אל ךא ,םירחאה
 תוחפלש םהל רמא רצה ןמ ףיקשמשב .ךלכ
 רחאל ,דחא לכ חילצה ,ךלכולמ םהמ דחא
 אוה םגש הנקסמל עיגהל ,חותינ יבלש המכ
 תלאוש הדיחה .ךלכולמ תויהל בייח ומצע
 ,(רותפל םיארוקל ריאשנ תאזו) ועדי דציכ
 ןיב לדבהה םצעב והמ ,לאש הצרמה וליאו
 -שמה תעדוה ירחאו ינפל "תכרעמ"ה בצמ
 תוחפלש םתשולש ועדי ןכ"ינפל םג ירה .ףיק
 םהל שדיח אופא המ !ךלכולמ םהמ דחא
 םלוכ ועדי וישבעש איה הבושתה ?ףיקשמה
 ."ףתושמ עדי" רצונו ,םיעדוי םלוכש

 תמאותמה הפקתהה
 -והל האב הצרמה איבהש הינשה המגורה
 .הומה מול * -- הלעי םייתניב ולמב ףתושמ עדי הז ה" 5 םלועל ךא ,הלעתו ךלת ב - ו ולה ץורי חילשה .הלילח רזוחו ,רוש 0 תא לבוק 'א רקפמש עד" אל םא ה - 8 ענמיו 'ב דקפמש ששוח 'א דקפמ ה ,הלבק רושיא אופא חלוש אוה .העדוהז תא לביק אוהש חטבל עדי אל םא ה ענמיי 'א דקפמש ששוח אוהש אלא ₪ -ורקע םיבסמו קתפה תא לבקמ ה ו .רדעיל עיגהל חילצמ חילשה ,דאמ ו וזה תוחילשהש תורמל .ינשה לא קתפ םע חילש חלוש םהמ דחא ?תאז םימאתמ ךיא לבא ,רחש םע רחמ דחיב ףיקתהל יאדבש ,דרפנב ,םיטילחמ םהינש .ףגנית איה ,הדבל תחא הגולפ ףוקתת םא לבא ,םימודאה תא חצנל ולכוי ,תחא"תבב םהינש ופיקתי םאש םועדוי םילוחכה ידקפמ .םימודא תגולפ תאצמנ ושארבש ,רה לש וירבע ינשמ תונוח "םילוחכ" םולייח לש תוגולפ יתש :תרושקתה לש תטלחומה התוניקתב ,שארמ ,אלמ ןוחטיב שי ןכ"מא-אלא ,תינורקע ירשפא ותלב אוה ,ונתרדגה יפל ,ףתושמ עדיש חיכ

 םירמאמל ארוק לוק

 וזו" ₪

 ןאדמתא ץטססת דזסא קס
 אסא דא ץאס6מ55]א80 76 - 9
 תמו ,אדוסאפתז> םםדוממא 60א[ע-

 דפאפ גאס 500זצ

 ןהוסזתה(1סהה| ואסזאותק 60ח16ז6ה06 סח 116 50018
 וחול 0[ 0000105 80 86/88660 1000051-

 ז18] גטוסהו גזוסח

15801, 01, 13-17 60 107 

 :לא תונפל אנ םיפסונ םיטרפ תלבקל
 1:12 סנכ תוריכזמ
 מ"עב לנויצנרטניא תרבח
 10 דלישטור תורדש
 29313 .ד.ת
 65121 ביבא-לת
 (03) 654541 ןופלט

 :םיירקיע םיאשונ

 ן.7 תסטסופ' ותוקהסו סח 6תוק\סץ חשה , 6חק07-
 חו6חו 5זזטס(טז6 8ח6 ]00 6061.

 2. תסטסופ' וחוקה61 סח 11806 וגחו0ח5, 5

 בח וח651ז18] 1681005.
 3. תסטסופ  וחוק8ס| סח קזוטה16 116: 06076.
 506ח01ח8 , 16506 11חוס 806 500181 וח16786-

 סח.
 4.  וגהקסואסז וזהותוהפ 8ח6 [טחסווסה ומ 6

.160065 20980060 018/01 
 5.  תסטסופ ותוקאסז סח 106 וה605ו74| 6ח-

 צוזסתתוסהו המ סח 106 1001910081.
 6.  םסטסופ  וחחקהסו סת 106 ףוטסט 806 5

6 500 

 7.  הטוסתוהזוה, ז00018 הח0 סא 5
 - ותסוז וחוקהסו סת 186 1ה6ו0ו008| אסא

 בח וחטפ(18] כז

 8. 0 0צסזהחוסהז קטו 1 06 46-
16005 4060 

 9. תסססופ הת6 ,4] - [תסוז טז ות
 סח סטזז!סוג!טהו ק!גחתוהַפ !ח 6 000

 | 5ץו6חה.
 ג חֶע סו!חסז 6]סטההו 1010 1018106 10 תפוח

 !חשחו6 וא11[ 00
 :םיריצקת תשגהל ןורחא דעומ
 1987 לירפא 8

 (31>6] (סז גס

 םולשורוב תורבעה הטוסרבינואה ,בשחמה יעדמל 'חמה ,ןמטיל ימעו קרב ןונמא

 תרזובמ הלעפה תכרעמ י
 םידבעמ-בר בשחמל י 5%

 םייאמצע םיבשחמ לש רגאמ הליכמה הרוצתל תדעוימ תירטמיט
 םירושקה (םיאלמ הנכותו הרמוח ינקתהב דיוצמ םהמ דחא לכש)
 הלעפהה תכרעמ .תימוקמ תרושקת תשר י"ע תפפור הרוצב םהיניב
 הדיחי המודמ הנוכמל תויאמצעה תונוכמה תא תבלשמ הז הרקמב
 לש היתונורתי .םיבאשמ תויפותישו הפוקש תושיגנ תקפסמ רשא
 ,ההובג םיעוציב תמר גישהל תורשפאב םה תירטמיסה תכרעמה
 .םיבלשב לודיגל תורשפא ןכו רתוי םילודג תונימאו תונימז
 הלעפה תכרעמ לש ימינפה הנבמו הידעי תא ראתמ הז רמאמ
 הטיסרבינואב החתופ רשא ,(א/05) םיבשחמ-תבר תרזובמ תירטמיס
 םינמז ףותישב יללכ שומישל תכרעמ הניה א105 .םילשוריב תירבעה
 לש הצובק הליכמה םיבשחמ-תבר תכרעמ רובע שארמ הננכות רשא
 -אשמה יוביר י"ע תנייפואמ תכרעמה .תוינגומוה תויאמצע תונוכמ
 :תרזובמ הרקב ;שמתשמל השיגנ הניא תשרה :תשרה תופיקש ;םיב
 הרוצב ולש הרקבה תוטלחה לכ תא לבקמ םיבשחמהמ דחא לכ
 ;תיאמצע תכרעמכ לועפל לגוסמ בשחמ לכ :הימונוטוא ;תיאמצע
 םיפתשמ םיבשחמ :הלועפ"ףותיש ;םיצבק לופכשל תודוה תונימז
 הנוכמה תולובגמ םיגרוחה םיתוריש קפסל תנמ לע םהיניב הלועפ
 -עמהמ םיבשחמ עורגל וא ףיסוהל ןתינ :תימניד הרוצתו ;תדדובה

 הנבמו הידעי תא ראתמ הז רמאמ
 הלעפה תכרעמ ,א105 לש ימינפה
 105 .םידבעמ-בר בשחמל תרזובמ
 וללב שומישל הלעפה תכרעמ הניה
 לובשאל תמרוגה םינמז ףותישב
 םהיניב רשקהש ,םייאמצע םיבשחמ
 תכרעמ ויה וליאכ גהנתהל ,ףפור
 הידעי .דדוב בשחמ לע טאזצ
 םיללוכ תכרעמה לש םיירקיעה
 הרקב ,תרושקתה תשר תופיקש
 דחא לכ לש הימונוטוא ,תרזובמ

 ו
 ןיערג לש ההז קתועב הנוכמ לכ תדאמ ,תכרעמה תקוזחתו למ = ּ

 הדיחי הנוכמל תוכרעממ רתוי תובכרומ ו ה --
 וז תובכרומ לש התרקב רתויב הבושח ,םיתוריש םתוא תקפסמה , ךות ,תכרעמה

 ןונכתב ירקיע דעצ .תיביטקרטא היהת תרזובמה תכרעמהש ידכ לש ימינפה הנבמה .הבוט םיעוציב

 ,הז דעי גישהל תנמ לע .וז תובכרומ תיחפהל היה א1/05 תכרעמ ,תוירלודומ ו'ע ןייפואמ תכרעמה

 הנבמ ,עדימ תרתסה לש ההובג הגרד
 .תוקחורמ םילהנ-תואירקו יגרדמ

 הנבמכ יונב תכרעמה ןיערג ,רמולכ ."לושמו דרפה" ןורקעב ונטקנ
 םיקשמימה רשאכ ,תפפור הרוצב םהיניב םירושקה םילודומ לש
 ריתסמ לודומ לכ .בטיה םירדגומו םיילמינימ םניה םיירלודומ-ןיבה
 תכרעמ ילוקוטורפ ,המגודל .תכרעמה רתימ ערימה ברימ תא
 ןטק רפסמל קר םיעודי תרושקתה תרמוח לש היטרפו תרושקתה

 םינקתה םיקפסמ ולא םילודומ .תכרעמה ןיערגב םילּודומ לש

 ץוחמ לא הפוקשו תקחורמ תושיגנב םילפטמה םילהונ תאירקל

 .הנוכמה לש םיילאקיזיפה היתולובגל

 לוקיש .ההובג םיעוציב תמר היה תכרעמה הנבמ לש רחא יזכרמ דעי

 ההובגה תלבוקמה הרוקתהמ תוענמיה היה א!05 ןונכתב יסיסב
 תואיגש יופינ רשפאל היה ףסונ לוקיש .עדימ תרתסה י"ע תמרגנה
 וסטק-) יתאלול ןוזיהב שומיש ךות תחא הנוכמב תכרעמה לש אלמ

 תחא לכ םשייל ןתינ ,ךרוצה תעבש איה רבדה תועמשמ .(0%

 .תכרעמה יטביה לכ לש םיופינ םשל תועוריה תוקינכטהמ

 -שחמ העבראמ תבכרומ א105 החתופ הרובע תיבשחמ"ברה הרוצתה
 קסיד ןנוכ ,לודג ישאר ןורכזב דיוצמ םהמ דחא לכ רשא ,?ס-ן1 יב
 וז הרוצתל קרו ךא הרפתנ אל א!05 ,םלוא .םיימוקמ 1/0 ינקתהו

 תורשוקמ תונוכמה .םיבשחמ לש הלודג הצובקב לפטל תלגוסמ איהו

 התוריהמש עזסאמ1 גוסמ תימוקמ תרושקת תשרב ןמצע ןיבל ןניב

 ,הכומנ תואיגש תמר ,הכומנ הייהשהב תנייפואמה 10 66

 -וכמה .ידדצ-וד הלועפ ףותיש לוקוטורפב הכימתו ,לגעמב ןומיסא
 תופיקש ,םיכילהת תרבעה רשפאל ידכ תוינגומוה תויהל תובייח תונ

 אובמ

 תשר תוכרעמכ גווסל ןתינ םידבעמ-בר בשחמל הלעפה תוכרעמ

 תכרעמ תא הנוכמ לכ הצירמ ,תשר תכרעמב .תורזובמ תוכרעמכ וא
 "בחתמ ולא הלעפה תוכרעמ .הלש (תיתשר-אלה) הלעפהה
 תוכרעמה םע היצקארטניא רשפאל תנמ לע תרושקת ינקתהל תור
 ושקתל ללב-ךרדב תושמשמ תויתשרה הלעפהה תוכרעמ .תורחאה
 איה 47451 .תיפארגואג תורוזפה תוינוגרטה תוכרעמ ןיב תר
 סמל תומשומ תו .תשר תכרעמל רתויב תקהבומה המגודה
 נגומוה הדיחי הלעפה תכרעמ ,תורזובמ תוכרעמב
 םירושקה םידבעמ-תבר תכרעמל תומיאתמ ולא תוכרעמ .תשרח
 ןתינ תורזובמה הלעפהה תוכרעמ ןיב .ץימא וא ףפור רשקב םהיניב
 -עמב .(תובלושמ) תוירטמיס תוכרעמו םיתרש תוכרעמ ןיב ןיחבהל
 דועב תורישה תויצקנופ עוציבל תומיוסמ תונוכמ םידעימ ,תרש תכ"
 תכרעמ .שמתשמה תומישמ לש ןעוציבל תולצונמ תורחא תונוכמ
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 = םיבילהת תרבעה םא ,םלואו .תירדה תויפוליחו תשר ,תרת ע
 ו תושמתשמה תוינגורטה תונוכמב שמתשהל ןתינ
 2 ע םיקסיד יננובב שמתשהל הבוח ןיא ,ןכ"ומכ .םינותנ
 - א יעוציב רופישל תושמשמ םיקסיד-תולוטנ תונוכמ
 ה העקשהה תא ןיטקהלו א/08 לש החותיפ תא טשפל ידכ
 ו מ האלמ הלעפה תכרעמ חותיפל
 תנא לש ד כ תא ונפלחה .(7 הסריג) 1!א1א ךותמ 5
 -- עמה תואירק לכב ךמותה ךרע-הווש ןיערג הווהמה
 ל ה תנכות רובע ,שא[א תמאות תכרעמ איה א/05 ,ןכל
 ,םלוא .1.0608 תכרעמל םיבר ןוימד יווק תיחכונה הדובעל
 תמר תגשהל תודעוימ ןה ,תשר תופיקש תוקפסמ תוכרעמה יתשש
 ירה ,תידבעמ-דחה א1א-ל םאותה םושיי דוקלו ההובג םיעוציב
 .ןיטולחל הנוש ימינפה ןנבמ

 לש החותיפ

 105 לש םיילאנויצקנופה םידעיה
 התיה א105 תכרעמ לש הנונכת תא הביתכהש תידוסיה השירדה
 -שמל תתל תננבותמ תברעמה .(!א1א-ל ךילהתה קשמימ תא רמשל
 טאזא תנוכמ לע דבוע אוה וליאכ הילשאה תא ויתוינכותלו שמת
 -יתלב הניה תשרהו ףקת ראשנ םושייה תמרב דוקה לכ .הדיחי
 יביטקארטניאה שמתשמה ושוריפ "שמתשמ" ,הז רמאמב .תיארנ
 .תימושייה המרב הנכותהו
 תונימז ,תשר תופיקש םיללוכ א105-ה ןיערג לש םיידוקפתה םידעיה
 ,םיכילהת לש תימניד הרבעהו

 תשר תופיקש
 שמתשמל .תיארנ יתלב הניה תשרהש אוה א1ס5 לש דחא ןייפאמ
 .הדיחי הנוכמב תאז ושעי הב ךרד התואב תוקחורמ תונוכמ יבג לע םינקתהב קלחתהלו תיביטקארטניא הרוצב םיקחורמ םינותנ יסיסבו םיצבק ןכדעלו תשגל ,תשרב (תוק -חורמ) תורחא תונוכמב םימקוממה םיבאשמל תשגל םילוכי םיש -מתשמ .האירקה תא עצבל תנמ לע תשרה יבחר לכב תולועפ עצבל ,ךילהתה אצמנ הב הנוכמב ,ןיערגה לש ותוירחא יזא תכרעמ תאירק רציימ ךילהת רשאכ .המצע תשרל וא יפיצפס רתאל סחייתהל שמתשמה לוכי וב יעצמא ןיאו ךרוצ ןיא .הדיחי הנוכמב תיא -רנה המודמ הנוכמ תנתינ תימושייה המרב תנכתלו יביטקארטניאה
 .םינושה םירתאה ןיב םיכ -ולהת תרבעהל תורשפא ןכו ,יטרדנטס אזא קשמימ ,ונלש הר -קמב .טושפ שמתשמ קשמימ םיללוכ תשרה תופיקש לש היתונורתי

 תונימאו תונימז

 .ןיערגל ץוחמ הנכות י"ע א105-ב גשומה ,םיצבקה לופבשל טרפ ,ןלהל ונודיי ולא םיאשונ .םינותנ לופכשו תימניד הרוצת ,דודיב ,םירזובמ הרקבו עדימ ,הימונוטוא םה הז דעי תגשהל ןונכתה תונורקע .תונימז לש ההובג הגרדל עיגהל תנמ לע הרמוחה תוליפכ תא הנכותה תלצנמ ,א(05-ב
 ל טאזא י"ע תכמתנ הניא וז הנוכתש םושמ יצבק לע תוימוטא תוקסעב תכמות הניא א105 ,ןכ-ומכ .תודדובה תונוכמה ןיב תויהל יעבט חרואב ורחבנ דודיבה תולובג .תולקתה לש ןדודיבב תקפתסמ אלא תולקת ןוקית וא יוליגל םיעצמאב תכמות .תונימא לש תלבגומ הגרד קר תשררנ ,םינמז מישל םיתוריש קפסל וניה 5 לש הדעיו תויה

 ףותישב וללכ שו
 אל תכרעמה ,ןכל

 . ,.למ א05 ןוערגב הנוכמ לכ תריוצמ ,תימוקמ הימונוטוא -- מ ,א(05- ;המלשו תיאמצע תכרעמב לועפל בשחמ לב - ונוטוא הימ
 5 אלטה וספ"ו רחאמ ,ןכ"לע-רתי .םיהז וללה וצעיר

 א לש תימוקמה תיטרדנטסה הביבסה תא קפסמ 08 ןונ

 0 ₪ ;ןצוחנ-יתלב תידבעמ-ןיב תרושקת עוגמל תננכותמ --

 ו תינכתל תקפסמ הנוכמ לכ ,המגודל .םיימוקמ םימצעל השיג

 תכרעמ יתוריש לכ תא תימוקמה שמת
  רושקת אלל םיצבקה

 ,הנוכמ התואב םינכוש םיצבקהו םיבירדמהש יאנתב ןבומב

 הלועפה ףותיש ףא לע דודוב

 -שמל םיתוריש קפסל תנמ לע הלועפ םיבשחמה םיפתשמ ,א105-ב

 ךחא םיבשחמה םידדובמ ,תאז תורמל .תשרה תרתסה ךות שמת
 עחמב ןכוש ,'וכו ךירדמ ,ץבוק ,ןוגכ ,םצע לכ .ןתינש לכב ינשהמ

 'ב םינכושה םימצעה תומלש רומישל יארחא בשחמ לכ .קוידב רחא

 .ויבאשמ לע האלמ הרקב ול שיו

 תועיגמה .(תוקחורמ) תוסנכנ תוריש תושקבב רשוח בשחמ לכ
 וא לב .הל הנעיי םרטב השקב לכ תמאמו םירחאה םיבשחמהמ
 ,תקחורמה השקבה לש התוריש בוריסל תמרוג הז תומיאב המכסה
 תולועפה לש הלודגה תויניערגה איה דודיבה רופישל תפסונ הדימ
 -יתלב רתוויהל לוכי אל םצעש ךכ הרחבנ וז תויניערג .תוקחורמה
 .לוענ וא יבקע
 -עמב תוקחורמה תולועפה לכ .םיצבקה תכרעמל ןתינ דחוימ לוקיש
 הלוכי אל תקחורמ הלועפש חטבומש ךכ תורקובמ םיצבקה תכר
 םידיחיה םיגירחה .םיצבקה תכרעמ לש שיגרה הנבמה תא סורהל
 לש םיצבקה תכרעמב םיעודיהו םימייקה "םירוח"ה םה הז להונל
 .ןקתל וניסינ אל םתוא ,אזא

 םירזובמ הרקבו עדומ
 וסיסב ןוגרא .טלשנ/טילש יסחי ןיא .תווש תונוכמה לכ ,א105-ב
 לכ לע עדימ תרצואה הנוכמ ןיא ,ןורקעכו ןיטולחל רזובמ םינותנה
 תקפסמ הניא הנוכמ ףא ,המגורל .אוהש גוס לכמ תכרעמה ימצע
 .תכרעמה לכ רובע םיילבולג רורשא יתוריש
 .[8]-ב תרזובמ הרקב לע םיפטונ םיטרפ .הרקבה רוזיב בחרמב דבלב תחא הדוקנ קר וניה תויאמצע תוטלחה תלבק לש הז גוס *.ויפוסמב !סָאַו תוריש תקפסאל יארחא רתא לכ ,לשמל .המצע לש תיבה קשמל תיארחא איהו תיאמצע הרוצב הלש הרקבה תוטלחה לכ תא תעצבמ הנוכמ לכ .תרזובמ איה ףא הרקבה

 תימניד הרוצת

 ערימ וא הרקב ןיאו רחאמ .תימניד הרוצתב תכמות תכרעמה
 תכרעמה תרתיל םרגנ ,לפונ םיוסמ בשחמ רשאכ .תברעמהמ א םינילהתה לכ תא וז הנוכממ איצוהל םילכה וידיב ש ,םיוסמ בשחמ קתנל ץפח תכרעמה להנמ רשאכ ,םידחוימ םיעצמא לכ אלל תימניד הרוצב תכרעמל ףרטצהל םיבשחמה םילוכי ,םייזכרמ
 םתוא לכ יוקינל שמשמה "הפשא קולוס" ןונגנמל תודוח מ :
 .לפנש בשחמל םירושקה םירקע (קסומושו) םיע =

 םיכולהת תרבעה
 ,םיכילהת תרבעה י"ע ימניד םיסמוע ן ,ריבאטומב שמתשה ידב , ךזי אב תכמות תכרעמה

 .הבוגתה ןמז תא רעזמל ידכו הליעי הרוצב א
 תויהל תשרב םידבעמה לכ םיבייח ,ךילהת תדידנב ד

 םייפקיה םינקתה ,ןורכז ילדג ,ןוגכ תוינשי
 מ

 0 ה לש "וד "ודיב" תא תללוכ םיכילהת תרבעהב ךומתל לש"
 תויומב תרבעהל ןונגנמ תיינבו ,אצמנ אוה וב ראה ךילהתו

 םיצבקה תכרעמ לש תומשה בחרמ
 .םידגונ םילוקיש רפטמב תובשחתה לש האצות הניה א105-ב םיצבקה יוניכ תטיש

 .שאזא לש תיטרדנטסה םייוניכה תטיש רומיש ךות ,דיחי שרוש לעב ץע תויהל םיצבקה תכרעמ לע ,ןכל .תיטרדנטס אא תכרעמב תואריחל הכירצ א/05 תכרעמ :
 תשרה רשאכ יאמצע ןפואב דקפתל תלגוטמ תויהל הנוכמ לכ לע 3 .הז םצע לש ותומלש רומישל יארחא וז הנוכמ לש הניערגו תחא הנוכמב קוידב ןובשל בייח תכרעמב םצע לב 2

 .תכרעמב דיקפת ותוא תויהל בייח תונוכמה לכל ,רמולכ ,תירטמיס תויהל תכרעמה לע 4 .תקתונמ
 .הדיחי לשכ תדוקנ אהת אל תכרעמל 5

 לש םיצבקה תכרעמש רוכזל שי םיטקילפנוקהמ דחא ןוחבל תנמ לע
 .םצע הווהמה ,ךירדמ וניה הז שרוש .דיחי שרוש לעב ץע איה טאוא
 ,תחא הנוכמב קוידב ןוכשל הז םצע לע ,הינשה השירדה ךותמ
 רתפנ הז טקילפנוק .57ו 4 ,5 תושירדהמ תחא לכ תא תרתוסה הדבוע
 אח ונידעיב העיגפה זאש םושמ ,הנושארה השירדב המ"תלקה י"ע
 .תירעזמ
 םיצע רפסמ ,רמולכ ;רעיכ תוארל ןתינ /105-ב םיצבקה תכרעמ תא
 םיצבק תכרעמ וניה רעיב ץע לכ .םמצע ןיבל םניב םירושק םניאש
 םישורדה תכרעמה יצבק לכ תא ליכמ אוה .א1א לש האלמ
 םייטרדנטסה םייוניכב שומישה ללוכ ,וא1א תכרעמ לש הדוקפתל
 .ונאזא-ב
 ליכמה ץעל השעמל ,וללה םיצעה דחאל בצומ שמתשמ לכ ,א/05-ב
 י"ע '/: הנוכמ הז ץע שרוש .שמתשמה לש "תיבה ךירדמ" תא
 ץעש ןייצנ .הז ץעל קרו ךא שגי שמתשמה ללכ-ךרדבו שמתשמה
 םש רתוי הווחמ וניא '/'"ש ןאכמ .םישמתשמ רפסמ לולכל יושע הזכ
 ןייצל יואר .שמתשמה ץע לש שרושל סחייתמ אוה ,אלא ,טלחומ
 יולת וניא אוה ,רמולכ ;יטאטס וניה ץעל שמתשמ לש ותבצהש
 רבוחמ הילא הנוכמה וא שמתשמה ךילהת תא תחראמה הנוכמב
 -מתשמ םע תרושקתל קוקז שמתשמה ןיא דוע לכ .שמתשמה ףוסמ
 םיצבק תכרעמ לאכ שמתשמה ץעל סחייתהל ןתינ ,םירחא םיש
 .האלמ

 לש ,ךילהת לכ רובע ,הרומיש י"ע הז רודיס ךמתנ ,ןיערגה תמרב
 ישופיחל הלחתהה תדוקנ וניה הז ךירדמ ."שרושה ךירדמ" תיצפסנוק
 -ה עוציב ןמזב .'/'-ב םיליחתמה םילולסמה תומש לש םילולטמה
 סחייתיש ךכ עבקנ שמתשמה ךילהת לש "שרושה ךירדמ" וס
 "שרושה ךירדמ" תא םישרוי םיכילהתהו תויח .ולש ץעה שרושל
 ותואב םידיוצמ שמתשמה יכילהת לכ ויהי ,םהלש באה ךילהתמ
 .םהלש "שרושה ךירדמ"ב שמתשמה ץע שרוש
 -שרוש" ןולימ לש ותרדגה י"ע תרבוחמ תדדובה םיצבקה תכרעמ
 הז "לע-שרוש" לש ומש .רעיבש םיצעה ישרוש לכ לעמ תורישי ,"לע
 רשא) םיילובמיס תומש הצקמה ךירדמכ שמשמ אוהו "..." רוניה
 לעה שרוש .ולא םישרושמ דחא לכל (תכרעמה תנכתמ י"ע ורחב
 -בקה לש טלחומ יוניכ ריתמ אוהו םישמתשמ ןיב תרושקת רשפאמ
 .(טסקטנוקב םייולת-יתלב םניהש תומש רמולכ) םיצ
 ".../3ט0" ילובמיסה םשה לעב ץעל בצומ שמתשמש חינג ,המגודל
 הרתי ."/ טז" וניה שמתשמה לש יחכונה הדובעה ךירדמו
 ךירדמב "" ומשש ץבוקל תשגל הצור שמתשמהש חיננ ,תאזמ
 םשה י"ע הז ץבוקל תשגל ןתינ ,)א1א-ב ומכ ,א105-ב ,ולש הדובעה
 םש וניה ןורחאה םשה ,()א1א-בש דועב םלרא ,"/טפז/ז\050/1" א "1"
 תאז תמועל .הזכ וניא תומשהמ דחא ףא א(05-ב ירה ,טלחומ
 .הז ץבוק רובע טלחומ םש רניה ".../300/ט₪00909/9/" ,/2"105
 ןכוש רעיב םיצעהמ דחא לכש ררוג הז ןונכת לש ישעמה םושייה
 קתוע ללוכ ,דחא ץע קוידב הליכמ הנוכמ לכו תחא הנוכמב קוידב
 תלגוסמ הנוכמ לכ ,ןכל .שרושה יצבק תכרעמו לעה שרוש לש יטרפ

 ןיערגה הנבמ
 .בטיה םירדגומו םיילמינימ םניה םיירלודומ-ןיבה םיקשמימה דועב ,תפפור הרוצב םהיניב םירושקה םילודומכ התוא תונבל הניה הלודג תכרעמ לש התובכרומ תא תיח -פהל תחא הטיש .תיתנוכמ-דח תכרעמ לש וזמ הברהב גורחת א ןתובכרומש גוארל שי ,תויביטקרטא הניהת תורזובמ תוכרעמש ידכ

 םימצע להנמב תכרעמה
 םימצעל תואמגוד .יאמצע םויק תלעב תושי אוה םצע רשאכ ,םיט -שפומ םימצע לש להנמ הניה הלעפהה תכרעמ ,הז לדומב .םימצעה לדומ תועצמאב איה הלעפה תכרעמ ראתל תושידחה םיכרדה תחא
 ,םיפוסמ ,תרושקת יצורע ,םיכירדמ ,םיצבק ,םיכילהת םה םיירשפא
 םבצמ תא הגשמ ,םימצע תרצוי ,ןמזה ךלהמב ,הלעפהה תכרעמ .המ -ודכו קסידה לעש םיקולב ,םיקסיד ,ןורכז יחלפ ,םיילאוטריו םיפוטמ
 ;גראמב םיכורע םימצעה ,ללכ-ךרדב .םתוא תסרוה םג ללכ-ךרדבו
 .םירחא םימצע לש תומש ליכמ דחא םצעש ךכ
 וגוציי תמרו טשפומה םצעה ןיב הדרפהה הבושח םימצעה לדומב
 םימצעה יגוסמ דחא לכל .(תויביס לש הרדיסכ ללכ ךרדב) הכומנה
 ידיחיה לודומה וניהש "גוס לודומ" תארקנה תדרפנ תינכת שי
 םימצע לש םתומלשל יארחא אוהו ימינפה גוצייב תורישי לפטמה
 םימצע לע תוטשפומ תולועפ תכרעמה ראשל קפסמ הז לודומ .ולא
 םירתסנ גוסה לודומ לש םימתירוגלאהו גוצייה יטרפ .ותטילשבש
 ("סקסז909") "לע הלועפה" גשומב שמתשנ ,ןלהל .גוסה לודומ ךותב
 ('"תוגתוקו!8ו6") "לפטל" גשומה דועב ,תטשפומה המרב הלועפ רובע
 .תולועפה לש הכומנה המרב םושייל תשמשמ
 -ב םידיחיה םיליעפה םימצעה .םייביספ וא םיליעפ םניה םימצעה
 םידיחיה םימצעה םה ולא .םיכילהת םה (0א1א-ב םג ומכ) 5
 ןכלו (םמצע ללוכ) םירחא םימצע לש םבצמ תא תונשל םילגוסמה
 יכ םא ,רחא ךילהת לש ובצמ תא תונשל לוכי ךילהתש ,ןייצל יאדכ
 םיתיעל םיסחיתמ ונא ,רובידה תרגש י"ע .רתויב תלבגומ ךרדב
 ,"-ב לפטמ גוסה לודומ" ,המגודל) םיליעפ םיפוג לאכ תוינכתל
 .קר תוליעפה תוינכת ולא השעמל .('וכו ,"תושקב ריבעמ רשקמה"
 .ךילהת י"ע תּוצְרּומ ןה רשאכ
 גירח איצוהל) תחא הנוכמב קוידב ןכוש םימצעהמ דחא לכ ,א/05-ב
 וא ישארה ןורכזב ןכוש םצעה גוציי ,רמולכ .(ךשמהב האר - דחא
 לפטל לוכי הנוכמ התוא לש ןיערגה קרו תחא הנוכמ לש ינשמה
 רמולכ ,תיזיפה םתימדתל בורק םינכוש םימצע .םצע ותואב תורישי
 םצעו ףוסמ ותוא תיזיפ רבוחמ הילא הנוכמב ןכוש ףוסמ גוסמ םצע
 אצוי .תרושקתה ץצוח רוגא הב הנוכמב ןכוש תרושקת ץורע גוסמ
 סרפתהל לוכי הז גוסמ םצע ;ךילהת גוסמ םצע אוה וז הטישל ןפודה
 .(ןלהל ראותיש יפכ) ותלועפ ידכ ךות תונוכמ רפסמ ינפ לע
 .תשרה בחרמל םיכייש םהש וא םירתסומ םימצעה לכ א105-ב
 םה הב הנוכמה תא קר םינינעמ רשא םימצע םה םירתסומ םימצע
 םימצע ,ךדיאמ .(ןורכז יחלפ וא קסידב םיקולב ,המגודל) םיאצמנ
 תחא הנוכמ לש היתולובגל רבעמ םירכומ תשרה בחרמל םיכיישה
 תשרה א(05-בו רחאמ .םיקחורמ םיכילהת י"ע םליעפהל ןתינו
 תכמות תכרעמהו תויהו םהלש הנכותל ןהו םישמתשמל ןה הפוקש
 םינכוש שמתשמל םיארנה םימצעה לכ יזא ,םיכילהת תרבעהב
 ,םיצבק ,םיכילהת םיללוכ ולא םימצע .תשרה בחרמ לכב השעמל
 .םיפוסמו תרושקת יצורע ,םיכירדמ

 תוצקהל ךרוצ שי ,קחורמ םצע לע לעפי תחא הנוכמ ןיערגש תנמ לע
 -ישב אצמנה) םצע לכ ,ןכל .הדיחי תועמשמ לעב םש םצע ותואל
 ילאסרבינוא םשב ןייפואמ תכרעמה לש תשרה בחרמב ןכושה (שומ
 שמתשמהמ םייוסח ולא תומש .תשרב תידוחי הרוצב ותוא ההזמה
 לכ .תפטוש הרוצב תכרעמה י"ע ללב ךרדב םידמשומו םירצונ םהו
 םייטאטס םניה ,םיכילהתל טרפ ,תשרה בחרמב םינכושה םימצעה
 ,ולא םייטטס םימצע רובע .תונוכמה ןיב םירדונ םניא םה רמולכ

 4 - ה םהיקתועש ףא לעש ,ןייצנ .תיאמצעו המלש \א1א תכרעמכ רקפתל .ןלהל וראותי ולא םינונגנמ ונש .תונוכמה - ה ןוזיא תוינידמ] ערגהמ קלח הווהמ וניא רשא תבכרעמ ךילהת י"ע קפוסמ הז תוריש + נותנ לש תו | הר תש תשע רווח ידע קנתסמ הז תורוש י לודג

 .םיוסמ םצעל השענ .תאז ארול [9 ז"משת טבש 1987 ראורבפ "בשוח השעמ" 28 ןכא רוביחהש תומיאה תאו םצעה לש ותפילש תא רשפאמה רחא ןיערגה לש ותוירחא וז ןיא ,םיהז תויהל םיבייח לעה ישרוש לכ לש תמרב תופקתשמה תויתלחתהה תואצותהו םיטמועז םועוציבה .ןיערגז

 4 0 . 8 | | וירש 29 ז"משת טבש 1987 ראורבפ "בשוח השעמ"
 אש 0, 4 -



 11087 ןוערג לש ימינפה הנבמ

 ןותחתה ןיערגה :תוירקיע תוכרעמ-תת שולשמ בכרומ א .
 לש יללכ טבמ ראתמה 1 רויצ האר) ןוילעה הערה ןיערג
 0% קוריפה לש הנוילעה המרה תא הווהמ וז הקולח 8

 ,ןיערגב רתויב הבושחה תינבמה הקולחה איה ןבלו ןעחגה ה /

 לש ליעל רכזנה קוריפה ןויצל "ןיערגה הנבמ" חנומה ממשה -

 עדוה ןכו םימיאתמה תוירחאה ימוחת תקולח םע דחו וש
 .ןהיניב םיקשמימהו תוברעמה-תת שולש . 2 |

 םויפיצפס םימתירוגלא םינבנ הב הדובעה תרגסמ וניה ןיער 0
 קלחכ םיבשחנ םניא ולא םימתירוגלא גה הנבמ

: 
 .ןיערגה רובע םינוש המ
- 

 .הז רמאמב תואמגודכ קר םיגצומ םה ןכל ,ולועה

 ןותחתה ןיערגה

 מ וז תכרעמ-תת

 דיחיה קלחה והז
 א אוהו םיימוקמה

 עצבל תלוביה תא

 .תונוכמהמ תחא לכב םינכושה םימצעה תא תמשיי

 םימצעה תודוא עדיה אולמ תא ליבמה ןיערגב

 רשקמל קפטמ ןותחתה ןיערגה .םתומלשל יארח

 אוה ךא ,םיימוקמ םימצע 7 תולועפ

 .ולא תולועפ לש םזוי :

 -מב םינכושה םיכילהתל "םיינויח" םיתוריש למ - 0

 בושחימה יבאשמל םירושק ולא םיתוריש .אצמנ אוה ש -

 תא בברמ אוה .ישארה ןורכזהו דבעמה ירוזחמ :ןוגב ו

 -ילהתל קפסמ אוהו םיליעפה םיכילהתה ןיב ןורבזהו דבעמה

 בחרמ תא תונשל םהל תורשפאמה תולועפ ןוילעה ןוערגב 5

 .םיינורכניסא םיעוריא םע םנורכניסל ןכו ילאוטריוה םהיתובותב

 תא עדוי אוה .הנוכמה לש התוהזל שיגרדיתלב וניה ןותחתה ןיערגה

 \]אש  |5 םיילאסרבינוא תומש רצייל ידכ קרו ךא וב שמתשמ ךא התוהז רפסמ
 רשקמה
 אוהש ב"יע םינותחתה םע םינוילעה םיניערגה תא רשוק רשקמה
 (קזסטס0וז8] 6411) םילהונ תאירקל תלוכיה תא ןוילעה ןיערגל קפסמ

 ןוילעה ןיערגהש תורמל .תכרעמב בשחמ לכ לש ןותחתה ונוערגב

 ןיב לידבהל (לגוסמ וניאו) בייח וניא אוה ,םימצעה םינכוש ןכיה עדוי

 עצבל תנמ לע .תקחורמ הלועפל (הנוכמ התואב) תימוקמ הלועפ

 תא ול ןתונו רשקמל ןוילעה ןיערגה ארוק ,ןותחתה ןיערגל האירק
 לכ ןכו שקובמה םצעה ןכוש הב דעיה תנוכמ לש תוהזה רפסמ
 רשקמל וז השקב ריבעמ רשקמה .הלועפל רושקה רחא רטמרפ
 רשקמ .(הנוכמ התוא וזו ןכתי) ןודנה םצעה ןכוש הב דעיה תנוכמב

 8 ןותחתה ןיערגה י"ע הלועפה לש העוציב תא םזוי הז ןורחא שא] א
 ש ןתרבעהל יארחא אוה .חילשכ רשקמה תרשמ ,א!05-ב .דעיה

 .תולועפה חונימב יולת-יתלב אוה ךא ,הלועפל תושקב טשאזא
 תוהזה רפסמב יונישל השיגרה הדיחיה תכרעמה תת וניה רשקמה
 תולועפל תוימוקמ תולועפ ןיב לידבמ אוהש םושמ ,הנוכמה לש

 תרמוחל תשגינה הדיחיה תכרעמה תת םג וניה רשקמה .תוקחורמ עאוא
 כותב םירתסומ הרמוחה תוידוחיו תרושקתה ילוקוטורפ .תרושקתה 0 ;

 ...שמתשמה תוינכת ...

 ...ןוילעה ןיערגה ...

 רשקמ

 תילאקיזיפ הנוכפ
 (םיפוסמ + םיטילקת + ןורכז + מזעי)

 תולאקיזיפ הנוכמ
 (םיפוסמ + םיטילקת + ןורכז + מ"עי)

 תימוקמ תרושקת תשר

 תכרעמה הנבמ :1 רווצ

 ז"משת טבש 1987 ראורבפ "בשוח השעמ" ב0

 דע עדי ללוכה דיחיה וניה רשקמה .רשקמה יב
 .הז עגרב הליעפ תשרב תונוכמהמ ימ רמולב
 דימת אל תוקחורמ תולועפ םנמא .ןימא תורישל יארחא רשקמה
 הרקמב ,לשמל) רידנ ןויזח רדגב ורתוויי תונולשכ ךא ,ןדעיל הנעגת
 הסנמ אל םלועל ןוילעה ןיערגה ןכל ,(תקחורמ הנוכמ ןולשב לש
 .הלשּפש הלועפ עצבל תונש

 ,תשרה תרוצת לש ינכ

 תשרה בחרמב תנכושה תטשפומה הנוכמה

 לבקנ תחא תומלשל םירשקמהו םינותחתה םיניערגה לכ תא בלשנ םא .ינשב דחאה םייולתכ רשקמהו ןותחתה ןיערגה תא תוארל ןתינ
 הנובמ הווהמ איה וזכו ןוילעה ןיערגהמ עדימ הריתסמו םינקתה תקפסמ וז הנכות תמר .הרמוחב קר היולתה תידבעמ-בר הנכות תמר
 הנוכמב םיצרה םיכילהת ."תשרה בחרמ תנוכמ" תארקנש ,תטשפומ
 תחראמה תמיוטמ הנוכמ ,הז בחרמב .תשרה בחרמב םינכוש(תשרה בחרמ תנוכממ רתוי ההובגה הנכות תמרב ,רמולכ) וז תטשפומ
 -ולחל םירדובמ םיכילהתה ,התוהז תא תדבאמ ךילהתה תא השעמל
 .םמוקימב היולת הניאש ךרדב תכרעמה ימצע לע תולועפ עצבל תלוכיה תא םיכילהתל תקפסמ תשרה בחרמב תנכושה הנוכמהו תיחכונה תחראמה הנוכמהמ ןיט

 ןוילעה ןיערגה
 ומכ .שמתשמה תינכת לש תיגול הבחרה הניה וז הנכות תמר
 םעפ ידימ םיצר שמתשמ תוינכת םיעצבמה םיכילהת ,\אזא-ב
 תרשמ אוה ,ןוילעה ןיערגב אצמנ ךילהתהש ןמזב .ןוילעה ןיערגב
 וניה ךילהתה לש תובותכה בחרמו שמתשמה תינכת תא השעמל
 ,שמתשמה לש תובותכה בחרמ לש הבחרה
 רמשלו תכרעמה תואירק תא להנל אוה וז המר לש ירקיעה הריקפת
 -שמה תינכתמ תשרה לש תטלחומ הרתסה ךות ךילהתה תביבס תא
 בחרמב םינכושה םימצעל הרושק תכרעמ תאירק ,ללכ-ךרדב .שמת
 לע רשקמה תינכתל ארוק ןוילעה ןיערגה ;(םיצבק ,המגודל) תשרה
 קר) םירקמ לש רידנ רפסמב םלוא .ולא םימצע לע לעפתש תנמ
 -ואב תורישי ןותחתה ןיערגל ןוילעה ןיערגה ארוק (םורח יתורישב
 .הנוכמ הת
 םינותנה תא ליכמ ןוילעה ןיערגב ץרה ךילהתה לש תובותכה בחרמ
 תא תונשל לוכי וז המרב ךילהתש ןאכמ .ךילהתל תיגול םיכיישה
 תנמ לע רשקמל אורקל בייח אוה ,םלוא .תישפוח הרוצב ומצע
 אצמנ הז םצע םא םג ,תכרעמה בחרמב ןכושה םצע לע לעפיש
 םהשלכ םינותנל תשגל לוכי אל ךילהת ,ןכ-לע-רתי .הנוכמ התואב
 תוהזה רפסמב יולת יתלב אוה ,רמולכ ,תחראמה הנוכמל םידחוימה
 .היתובותכ בחרמ לש יזיפה ומוקימבו תחראמה הנוכמה לש
 ,השעמל .תחראמה הנוכמהמ ןיטולחל דדובמ וניה ךילהת ,םוכיסל
 רובעוו ,ץר אוהש עגר לכב ,ךילהת רחביי "םסק השעמב" םא
 יזא ,יוניש לכ וב ךרעייש ילבמ ותציר ךשמהל רחא בשחמל
 הטושיפב אוה דודיבה תובישח .םוקימה יונישב שוחי אל ךילהתה
 .םיכילהתה תרבעה תכרעמ לש

 ךרד ורוצוק

 ןותחתה ןיערגהו ןוילעה ןיערגה םילוכי אל ,ןיערגה הנבמ לשב
 ירוציק וז הביבסב .תימוקמ הלועפל תקחורמ הלועפ ןיב ןיחבה
 םה םיימוקמ םימצע לע םילעופ רשאכ םיירשפאה םידיחיה ךרדח
 לוקוטורפב שומישה תא םיענומה ,ךרד ירוציק .רשקמה תמרב
 ותוא לש ןותחתה ןיערגל ארוק ןוילעה ןיערגה רשאכ אלמה תשרה
 -שהל םיטונה םיבילהתה יעוציב תא רפשל תנמ לע םישרדנ ,בשחמ
 לש ולוצינו ותקוזחת תא רשפאלו רדוב בשחמ לש ויבאשמב שמת
 תלעופ הניא תשרה רשאכ תידבעמ"דח הנוכמכ םיבשחמהמ דחא לכ
 ,תולועפה חונימב יולת-יתלב ותויהב ,רשקמה .תקתונמ איהשכ %
 לע הננכות תכרעמה .הלפמ הניאש הרוצב ךרדה ירוציק תא םשיימ
 השעמל .רתויב םיליעי תויהל ולאכ ךרד ירוציקל רשפאל תנמ
 בשחמ ותוא יעוציבל םיווש א105 ץירמה יאמצע בשחמ לש ויעוציב
 .טאזא תא ץירמה

 םיימינפה םיקשמימה

 (308מ גת 691|) "ארקו בחרה" ןונגנמ
 םיביכרמ תובכרומ ,תורזובמ וא תויזוכיר ןה םא ןיב ,הנכות תוכרעמ
 םירסמ לע ססובמה ןונגנמ .(תוקחורמ ללוכ) להונ תואירק םירסמ םה םיצופנה תרושקתה תונונגס ינש .הז םע הז ו

 להונל האירק דועב ,והנשמל דחא ךילהתמ םינותנה תא ריבעמ
 לש הריקס תנתינ [12] רמאמב) .ךילהת ותוא תרגסמב רחאל דחא להונמ םינותנה תא ןהו (עוציבה םישרת) הרקבה תא ןה הריבעמ
 .(ל"נה םילהונה ינש
 רשפאה לככ ןטק רפסמ היהי תכרעמלש םיפידעמ ונא .תוטשפ 1 :תואבה תוביסהמ להונ תואירקב שומיש השענ 105 תכרעמב

 לבב תינויח הניה להונל האירקה תיצפסנוק ;תויצפסנוק לש
 .הרקמ

 ,םירסמ לש היצטנירואב לעופה ןונגנמ תועצמאב .המירז תרקב .2
 לש םרוגיש י"ע תובר תוינמז-וב תויוליעפ לחתאל לוכי ךילהת
 יתלבל וז תוגהנתה םיכפוה המירזה תרקב ילוקיש .םירטמ רפטמ
 תואירק לכש םושמ וז הנוכתב טעומ שומיש םג שי .תיביטקרטא
 .תוינורכניס ןניה א1א-ב תכרעמה

 -ירקל בחרומ ןונגנמ ןוילעה ןיערגל רשקמה קפסמ ,א!05-ה ןיערגב
 5קז06 (ןווח קזזווצ) המגודל ,(5ק8ח 8ח6 631]) 5681| הנוכמה םילהונ תא
 תנוכמב ןותחתה ןיערגה רבעל ומצע ביחרהל האירקה ךילהתל םרוג
 ךילהתה ץר הב הנוכמ התוא תויהל הלוכי וז הנוכמ) ווא רעיה
 םירטמרפה םע קז6 להונל ארוק ךילהתה דעיה תנוכמב .(ןוילעה
 ןיב תולובגהש בל םיש .קזס6 י"ע בשוחמה ךרעה תא ריזחמו קזוזוצ
 ,ןוילעה ןיערגה ךילהת לש וטבמ תדוקנמ ושטשטנ ןמצע תונוכמה
 .תוקחורמל תוימוקמ תולועפ ןיב ןיחבהל לגוסמ וניא אוהש םושמ
 רוסא ,המגודל ,ןוחטבו תוליעי תחטבהל דעוימ ,603|] ,האירקה ןונגנמ
 שמתשהל הלוכי ןיערג תרגש לכ אלו סוחיי ירטמרפב שמתשהל
 .הז ןונגנמב
 בוטימה לע תרכינ העפשה שי להונ תאירק ןונגסב שומישל
 .תימוקמ להונ תאירק לש הרקמב םשיימל ןימזה (היצזימיטפואה)
 .הליגר להונ תאירקל הוותשמ תימוקמ 5681! לש התרוקת
 םיילאקיזיפהו םיטשפומה הנוכמה תולובג תא םיצוח ךילהת ימצע
 :תומש השולש שי ךילהת גוסמ םצע ותואל השעמל .תימניד הרוצב
 ;שמתשמה ךילהת ארקנ אוה ,שמתשמה תינכת תא ץירמ אוה רשאכ
 ,ןוילעה ךילהתה ארקנ אוה ,ןוילעה ןיערגה תא ץירמ אוה רשאכ
 .ןותחתה ךילהתה ארקנ אוה ןותחתה ןיערגה תא ץירמ אוה רשאכו
 לוכי אוה ,ןותנ ןמז לכב תחא הנכות תמרב קר ץר ךילהתהש ףא לע
 .תומרה שולש רבעל בחרתהל (תירבלב ול ךיישה ןורכזה רמולכ)
 בחרמ תא ללוכה) ןוילעה ךילהתה לש ופוגש ףא לע ,ןכ-ומכ
 לש ופוג ירה ,א/05-ב הקולחל ןתינ וניא (שמתשמה לש תובותכה
 .הנוכמה תולובגל רבעמ בחרתהל לוכי ןותחתה ךילהתה
 :האבה א1א תכרעמ תאירק תא םשור שמתשמהש חיננ ,המגודל

 סקשת (אוץ, סק);

 ץבוקה ןיבל שמתשמה תינכת ןיב לולסמ םיקהל איה טקשא תרטמ
 לש ןותנ טס םע (שתשמה לש הדובעה ךירדמל תיסחי) א/ע ארקנה
 הרקבה תרבעומ ,תישאר .(םהינש וא הביתכ ,האירק) 640 תונוכת
 שולש תא עצבמו ןוילע ךילהתל ךפוה ךילהתהו ןוילעה ןיערגל
 :תואבה 8|508-ה

 40 = 561וקו0 (001ז.חוסס, 601, א;
 ]תם = 900 (6ת.ז00 0, ץ);
 0[ = 50ק6מ] ([ח מטס, [₪, סםק);

 םשה תא ליכמה ךילהתה לש יטרפ הנתשמ וניה 64 ,ןאב

 וניה 71)66.00 ךילהתה לש הדובעה ךירדמ לש ילאסרבינואה

 ךירדמ אצמנ הב הנוכמה תא ההזמה הז ילאסרבינוא םשב ביבר
 .הדובעה
 םע 60.00 הנוכמב 6/קא5 תרגש תא תלעפתמ .56/785-ה תזרבה
 רטמרפה י"ע ןותנה ךירדמב שפחמ 6/5  .א"ו 64 םירטמרפה

 .צ לש ילאסרבינואה םשה תא ריזחמו א הסינכה תא (₪48) ןושארה

 .4א הנתשמל הצקומ הז םש
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 הצקומה ל .48.00 הנוכמב לעפומ 6/5 ,ינשה דעצב 4% ךירדמב שפחמ אוה

 םצע רצו ל תא ריזחמו ע הנוכמה ץבוקה תא

 םירטמרפל ףופכ ,שקובמה ב עולה לוצב ויל
 ,ףוסבל .הז םצע לש לב ץבוקה לע טלפ/טלק תולועפ רשפאמה
 שומיש ךרוצל ה סרבינואה םשה תא ריזחמו ,6627ב םינותנה
 רפה וינתשמב 0[ םשה תא ןוילעה ךילהתה םשור
 .שמתשמה לא .6/ לא לבומה ימוקמ םש ריזחמו ,דיתעב

 םיכפשמ :ןותחתה ךילהתה תביבס
 0 השורדה ,תונוכמה ןיב םינותנה תמירז תא רעזמל ידכ

 ה 0 9 ןיטקהל ל שי ,ךילהתה לש ותובחרתה
 הק ה ןותחת ךילהת ,א105"ב .ןותחתה ךילהתה
 ה ךילהתה תביבס לש רתויב תמכחותמה הנוכתה .ימ

 ה 7 בעהל םיאתמ וניא ומצעב %1ו"ה ןונגנמ םינותנ תויומכ לש ןתרבעהל םו 0
 ב, ה לש תובותכה בחרמו ןותחתה ןיערגה ןיב תולודג
 רפסמ ללגב ץוחנ הזכ רבעמ .תימניד תועבקנ ולא תויומכ רשאב
 עבוק הב רשא זטג6 תכרעמ תאירק םיעצבמ רשאכ ,המגודל ,תוביס
 .(הצירה ןמזב) וארקייש םינותנה תויומכ תא שמתשמה
 שמתשמה לש תובותכה בחרמש חינהל לובי אל ןותחתה ךילהתה
 ץצוחה יזיפ לובג שיש םושמ ,ומצע ולש תובותכה בחרמ ךותב ןכוש
 זונגמ רשקמה קפסמ ,וז היעב רותפל תנמ לע .םהיתונוכמ ןיב
 לש תובותכה בחרמ רבעל הנופה "ןולח" אוהש ,ךפשמ ארקנה
 שי א105-ב .ןולח ותוא רבעל ליבומה ירטס-דח לולסמו שמתשמה
 בחרממו לא םינותנ תטסהל םישמשמ ולא .טלפל ךפשמו טלקל ךפשמ
 ךפשמב שמתשהל ךילהת לוכי ,ןותנ ןמז לכב .שמתשמה תובותכ
 .רתויה לכל רחא
 ןוילעה ןיערגה י"ע םיעבקנ םה .ךילהתה תביבסמ קלח םה םיכפשמ
 .םוקימב היולת הניאש הרוצב ןותחתה ןיערגל םינימז םהו
 תולועפ יתש .םיבפשמה לע תוטשפומ תולועפ שמח קפסמ רשקמה
 :טלקל

 טון[ (00ז. בו:

 לוטו כ 106. ו

 -ותכה בחרמב א: לדוגב ןולחב דיוצמה טלק ךפשמ תרצוי הנושארה
 תבותכמ םיתב ו; הריבעמ הינשה הלועפה .40* שמתשמה לש תוב
 םירצונ םינותנה .ךפשמה רבעל (ןיערגה לש תובותכה בחרמב) 6
 ןולחל תועיגמו ךפשמה ךרד תומרוזה תובקוע וזושוואכ[א! תואירק י"ע
 .בקוע רדסב
 :םה טלפה ךפשמ רובע םימיאתמה םיביטימירפה

 טון[ 0 3

 ו ןבזושמ 06:
 .הוטצש ₪0 י"ע רגסנ אוה ,ךפשמה תוליעפ תמייתסמ רשאב
 תכרעמ תאירק לש העוציבב תולועפה תרשרש תא תעכ םיגדנ
 .שמתשמה י"ע 4

 טז גב)
 בחרמ ךות לא /4 ץבוקמ םיתב 3 אורקל וז האירק לש התרטמ
 ךילהתה ,תישאר 4 םוקמב ליחתמה שמתשמה לש תובותבה
 הלועפה לש העוציב י"ע ,טלק ךפשמ רצימ ןוילעה

 וו[ ( 6 אב:

 הירחאו
 5000 ([ןו.וזו ו[:

 הנוכמב 007 ₪ ץבוק לש ילאסרבינואה םשה אוה [₪ו רשאב
 םינותנה תא תחלושו [א 5: ץבוקמ םיתב תארוק 1 ו הנוכמב /₪041 הרגשה תא תלעפתמ 57990/-ה תדוקפ .4 םקוממ הב
 לוכי רשקמה קר ."ןולח"ה לש ומוקימ לע יהשלכ העידי אלל ךפשמל
 ל ךילהתה רשאכ ךפשמב ךרד ירוציק (השוע ןבאו) עצבל
 גתוח א .תונוכמה לש יזיפה ןבחרממ
 המוד היצפסנוק .הנכות י"ע רשקמב םיכפשמה םימשוימ ,א105-ב

 , ו

 .דוקור
 קימב םש תמשוימ איהו 'גדירבמייק תעבטב תמייק ,"קטזומ"

[13]. 1 
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 תונקסמ
 מ הלעפה תכרעמש איה א/05 טקיורפ לש תירקיעה הנק

 ימניד סמוע ןוזיאב תשמתשמהו תשר תפוקש 5 .
 , מו
 .םושיילו ןונכתל
 ??-11 תסרוג
 בלש .1985 זאמ

 קיורפה עוציבל

 תופ ,תרושקתהו

 ימניד סמוע
 תיפ ילכ לש

 תכרעמה ןיערגב

 .תופיקמ הקידב

 םלשוה םושייה תיברמו הנשכ ךרא ןוביתה
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 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב תלעופ או05 לש
 ,םייתנשב .

 וערגה ינונגנמל ףסונ .םדא-תונש 14-כ ושרדנ ט
 עט .,ולובמיס הפנמ תללוכ חותיפה תכרעמ .[16] ןוזיאל ןונגנמו [15] תרזובמ םיצבק תכרעמ םג הח

 םייוניש ךורעל םינתינכות רפסמל רשפאמה הנבות חו
 תורגש ןכו ינשל דחאה עירפהל אלב ,תינמז-וב
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 חוזה (]והג6ת 01 (20תו 1666 המ 106

 םובלושמ םותורישל תיתרפס תשר:[50א
 אובמ

 ?[82א והמ
 יבלשב םויכ אצמנה הלודג תועמשמ לעב שרח חותיפ הניה !8סא
 !80א םשה .םלועה יבחרב קזבה תויושר י"ע םדקתמ םושייו ןונכת
 -רהש היצפטנוקה ךותמ עבונ ( 116078160 56791605 12101181 %61ואסזא)
 .תילאבולג תשרב תיתרפס היג -ולונכטב שמתשמה ,םיתוריש לש ךרעמל תבלושמ תושיגנ עיצת תש
 דויצ לכש אוה שרדייש לכ .תיתרפס הרוצתב הנומתו טסקט ,םינותנ ,לוק ררשל תלגוסמ אהת תשר התואו תויה ןכתית תבלושמ תושיגנ
 תינמז-וב ריבעהל רשפא אהי .תוחישה תא ריבעהל רתויב הליעיה ךרדה תודוא טילחת תשרחו ינקת קשמימב שמתשי רבוחיש םאות
 קרוע תועצמאב לבקל לכוי חוקל ,המגודלש ,ךכ םינוש הרובעת יגוס
 עדימב תופצלו תועיסנ ןכוסל םינותנו לוק לש רשק תשרל ריחי
 ךשמב .תומוקמה תנמזה עוציב ידכ ךות ,הלה לש םינותנה סיסבמ
 תוסנכנ תוחיש תודוא םיתותיא םג לבקל דצ לכ לוכי החישה
 .הנעמל תוניתממה
 תוליעיח תגרד תא תולעהל תורומא בולישו תיתרפס היגולונבט
 תוביאו ,רתוי הריהמ אהת תשרב רשק תמקה .תויולע תיחפהלו
 לש רתוי ןטק רפסמ םע ,רתוי תוחובג הנייהת הרבעהה תונימאו
 .תרושקת וק ותוא לע תוחיש רפסמ "תיילע" לש וא גויח תויועט
 םייוזח םניא ףא םהמ המכ ,ורשפאתי םישדח םימושייו םיתוריש
 תויושרל תובושח תויונמדזהל רהוצ חותפל הרומא !50א .םויכ
 ןווגמ עיצהל תנמ לע ףסומה ךרעה ילעב םיתורישה יקפסלו קזבה
 ,שמתשמה יכרצל םירופתה ,םיידוחייו םיינשדח םיתוריש לש בחר
 .יטרפהו יקסעה שמתשמה רובע
 -עמב היצזינרדומל ימלוע-ללכ ךרוצ ךותמ עבונ !פןכא לש החותיפ
 -רוביצ תותשר לש ןתונימז תבחרהל ,תרוסמתה דויצבו גותימה תכר
 דחוימב ,תיגולונכטה המריקב ןומטה ןורתיה אולמ לוצינלו תוי
 -רדחה ,םלוא .םייטפוא םיביסו םיניוול תרושקת ,תויתרפס תוקינכטב
 לבב םישרח םילבכ תחנהב ,חרכהב ,הכורכ הניא !פא"ה לש הת
 רתוי בוט שומיש ,תובורק םיתיעל ,רשפאת איהש קפס ןיא ;הרקמ
 ילאבולג בולישלו האלמ תיתרפס תרוסמתל רבעמה .םייקה טויחב
 רכינ קלח םויה רבכ ךא ,ותמלשה דע הנש םירשעכ ךשמיהל יושע
 תיתועמשמ תומדקתה הגשוה תוצרא רפסמב .עצוב הדובעה לש
 ןהמ רשא (15א) תובלושמה תויתרפסה תותשרה לש ןשומימ יפלכ
 לע יוסינ יטקייורפ תוכרוע תויטרפ קזב תויושר .150%"ה חתפתת
 שומימה םע ץוצל תולולעה תויעבהו תויונמדזהה תא ןוחבל תנמ
 ץמאמ שדקומ ,150א תותשר לש ןרובחימב ךרוצה בקע ה
 16 1580, 60117 וגל ,הדשב םילעופה םיירקיעה םיימואלניבה הניקתה ינוגרא וע ל
 תוחתפתה לש ירוטסיהה טסקטנוקב 152א"ה תא ןחבנ םא ה
 ףא ,הדמתהב הלוע תילוקה הרובעתה חפנש םושמ ,הינופ .

 ףא לע .2ו"ה האמה לש ןושארה הקלחב .תושעותמה תוצר"
 : רות
 לש הדמע"רינ הווהמ רמאמה .1986 ,2-5 'סמ ,4 ךרכ טו ךותמ ₪

 6166 תיתפרצה רחטמה

 בושקות

 -ה תרובעת תיצחממ הלעמל ווהי ןופלטה יתורישש ה ,םירחא םיילוק-אל םיתורישו ואדיו ,םינותנ יתוריש לש םתוחתפתה

 18א-ל סרומ דוקמ
 .םינמוימ םיליעפמ השרד ךא (הינשב םיוות רפסמ) תיסחי תיטיא תוריהמב ערימ לש וחוליש הרשפיא רודיש לש וז תינושאר תיתרפס הרוצת .םימלש םירסמו םילימ ,תויתוא וגצייש ךכ ,סרומ לאומס י"ע וחתופש ולא ןוגכ ,םידוקב שומיש ךות ךילומ לבכ ךרואל םיילמשח תותוא לש םרודיש תועצמאב ףרגלטב הנושארל העצוב תינורטקלא תרושקת
 לש תולודג תוצובק לש ןרובחימ תא הרשפיא רשא ,םילגעמ לש תשר המקוהש עגרב .1876-ב לב רדנסכלא י"ע חתופש ןקתמב שומיש ךות ,םימוד םיטוח ינפ לע םייגולנא לוק תותוא חולשל ןתינש ררבתה רשאכ קזבב ירקיעה יעצמאכ ומוקמ תא דיספה ףרגלטה תוריש

 5 ז"משת ולסכ 1986 רבמצד "בשוח השעמ"



 -ופלטה תשר לש םייסיסבה הינייפאמ ובצועו השעמל הדסונ ,םייונימ
 תירעזמ תונמוימל ושרדנ םישמתשמה .תיחכונה תימלוע-ללכה םינ
 .רשקה תמקהל טרפ ,םיכוותמב ךרוצ אלל םהיניב ורשקתהו
 תוריש תוכיאבו ףקיהב ,חווטב תודימתמ תויומדקתה ויה ,זאמ
 ןכמל תנמ לע םייגולונכט םיחותיפמ וקפוהש תונורתי ומשוי .ןופלטה
 תוכיא תא רפשל תנמ לע ,תואירקה עוציב תוריהמ תא לידגהלו
 הרובעתה חפנ תא ,רמולכ) רודישה תלוכי תא לידגהל ,םירוביחה
 .תורישב שומישה תויולע תא ,םיילאיר םיחנומב ,תיחפהלו (לפוטמה
 -רוקימה תיגולונכטב תצאומה תומדקתההו הכומנה תולעה ,םויכ
 ,גותימלו תרוסמתל תויתרפסה תוקינכטה תא םייחל ובישה םיבבש
 םייתועמשמה תונורתיה ןיב .רתוי הברה תמכחותמ הרוצתב ךא
 אוצמל ןתינ קזבה תותשר םלועל ולא תויגולונכט ואיבהש רתוי
 .םיתוויעהו שערה לש רתוי הבוט הרקב י"ע רתוי ההובג תוא תוכיא
 עדימ תפלחה ,ההובג תונימא ,םימייק םינקתהב רתוי ליעי שומיש
 .שמתשמה לש רתוי הבר הרקבו רתוי ריחמ
 -רמב תומייק ,קזבה תוחתפתה לש תירוטסיהה תינבתהמ האצותכ
 םיילוק-אל םיתורישבו לוקב תולפטמה תודרפנ תותשר תונידמה תיב
 שי תשר לש גוס לכל .הריהמ םינותנ תרובעתב ,הנורחאלו םייטיא
 לכ ,םינוש שמתשמ-תושיגנ יקרועבו םידרפנ םיפוסמ ינקתהב ךרוצ
 .לוקוטורפה ינייפואו ולש ידוחייה קשמימה םע דחא
 לועפת רבעל ולאכ תוירוביצ גותימ תותשר לש תיחכונה תוחתפתהה
 ,דיחא דיחי טס לש ותמקה רבעל תיעבט תוחתפתה רשפאת יתרפס
 קפוסי ןכרד רשא תותשר יבאשמ לש ,תילכלכ הניחבמ רתוי ליעי
 ,םיינרדומה םיקסעה י"ע םישרדנה םיתורישה לש בחרה ןווגימה
 םיקשמימב שומיש ךות .ואדיו תודיעוב הלכו הינופלטמ לחה
 .םיילאסרבינואו םיטושפ םילוקוטורפו

 150א לש םיינכטה םינייפואה
 ינש לש יטרדנטס רודיס שמתשמל 150 העיצמ תיסיסבה התסיפתב
 םע דחי (הינשב טיב 64,000) 64א82% לש בצקב תרוסמת יצורע
 קשמימה" ארקנ הז רודיס .(חפסנ האר) 168805 לש רזע ץורע
 ."יסיסבה
 תוכיאב לוק תותוא ריבעהל תנמ לע קיפסמ 648895 לש רודיש בצק
 -יהמב היזיולט תותוא וא םיריהמ םינותנ ,טסקט ,הילימיסקפ ,ההובג
 תועמשמה לע המ"גשומ ארוקל תתל תנמ לע .הכומנ הריקס תור
 לש בצקב טסקט רודישל ךרע-תווש הניה וז תוריהמש רמול לכונ
 ירודיש :הינשב םיספדומ םידומע 5 וא 4 וא הינשב םיוות 0
 תוידרשמ םיכמסמ לופכיש תונוכמל םתוריהמב וותשי הילימיסקפה
 םינוכמה םיצורעה .הבר הדימב רפתשת לבקתמה ךמסמה תוריהבו
 -גודל :םינוש םימושייל ,םתצקמ וא םלוכ ,שמשל םילובי "8 יצורע"
 תשרה ךרד תועיבקב םיבתונמ תויהל םילוכי םהינש וא דחא ,המ
 ."רוכח וק" רמולכ ,ידועי לגעמ לש ידעלבה ושומישל םיצקומ תויהלו
 ןיב הרקב תוארוה תרבעהל רקיעב דעוימ 16א895 ןב רזעה ץורע

 ז"משת טבש 1987 ראורבפ "בשוח השעמ"

 ול שי ,םלוא ;םייסיסבה רודישה יצורע לוהינ םשל תשרהו יונמ

 .םירחא םיתוריש קפסלו תאשל ףסונ לטוב

 תושירד תמר ילעב םישמתשמל םיאתהל אלש יושע יסיסבה רודיסה

 לגוסמ אהי רשא "ירקיע קשמימ" ןימז אהי ,םרובע .רתוו ההובג

 דקמתהל םייופצ םיידיתע ןונקית יצמאמ] .2א1805 לש בצקב רדשל

 םוחת לעמ ,רמולכ ,"טרסה בחר" רודישה לש רתוו ההובגה תלוביקב

 .[טייבגמה
 בש דויצה
 5 =סטוקחשהו) אז יורקה

 ב המוד היהת א''א .חוקלה

 כ םיקשמימ לש טס וא דחא
 .חוקלה

 ןקתימ תועצמאב 150%א-ה תשרל רבוחי שמתשמה תושר
 רתאב םקומי רשא (!60אסזא 1 טזחווההזוח

 ינקת קשמימש ךכב ,םדומל םינבומ רפסמ
 דויצ לש תשרל ורוביח ךרוצל וקפוסי ולא

 תילאסרבינואה תשרה
 הרומא ,ןופלטה תשרב םיצוענ 150א-ה לש הישרוש תובקעש ףא לע

 איהש ךכב "םיפוסמה לכל תותשרה לכ" תא איבהל השדחה תשרה

 ןווגימל תוריש תשקב לכל םיאתמה תורישה תא תיטמוטוא קפסת

 ורשקנ רבעב רשא םיידוחי םיתורישל םיננכותמה םיפוסמ יגוס
 וא תונמה גותימ ,טסקטלט ,סקלטה ומכ תוידועי תודרפנ תותשרל

 וא תוירוביצ תותשר םע הלועפ ףותיש .הובג בצקב םינותנ רודיש

 ,[80%-ה תלוביק לש התבחרה רשפאי תומייק תוידועי-תויטרפ
 גותימב םינותנ תרבעה יתורישל הלק תושיגנ קפסל תוינכת תומקרנו

 .םילגעמ גותימב םיתוריש ןכו םיימואלניבו םייצרא תונמ
 רתויב תיתועמשמה השדחה קזבה תיצפסנוק תויהל היושע 180
 הנשת איהש חינהל ריבסו תונורחאה םינשה תורשעב הרצונ רשא
 יתוריש תקפסאל ונבנש תוכרעמה לש יללכה הנבמה תא ןיטולחל
 אל התחלצהש ןיבהל בושח ,םלוא .םלועה יבחר לכב םיירוביצ קזב
 וז המכ דע הנשמ אלו - תינכט תויגשיה לש םיחנומב דדמית
 תוחטבהה לש ןשומימ תגרדב אהי יתימאה ןחבמה .המישרמ
 .שמתשמה לש ותחוורל תמדקתמה קזבה תיגולונכט םוחתב

 ?ןינעתהל םייקסע םישמתשמ םיכירצ עודמ
 תוליעפה לש לעה הנבמ לש ינויחו ילרגטניא קלח תויהל ךפה קזב
 םינשב הפכנ הז בצמ .םייתרבחה םייחהו תינרדומה תילכלכה
 ,תינורטקלאה היגולונכטב תויוחתפתהמ האצותכ תונורחאה
 .התע קר ץבצבל תוליחתמ ךכל תואלמה תוכלשההו
 תלוביק ,בשחמה רקובמ גותימה לש תונימאהו תושימגה ,תוריהמה
 םישודיחהו םינייוולה ,םייטפואה םיביסה לש ההובגה תרוסמתה
 םיתוריש לש םתוחתפתה תא םינברדמ הצחמל םיכילומה תוקינכטב
 האצותכ .םיירשפא"יתלב ףא וא םיילכלכ אל הכ דע ויה רשא םישדח
 דבכנ חתנ הווהמ יטרפו ירוביצ קזב לע תיקסעה האצוהה ,ךכמ
 םילובקתה ךס תיצחמל רבעמ הברה םימרות םיקסע .יטרפה קסעל
 הברה ןטק קלח םיווהמ םהש הדבועה ףא לע) קזבה תויושר לש
 העקשהה היושע םינש לש טעומ רפסמ ךות .(םייונימה ךסמ רתוי
 לש האצוהה ךס לע תולעל 185א-ל תורבוחמה תויטרפ תותשרב
 -ה דחוימבו ,קזבה יתוריש םיחתפתמ הב ךרדה .ירוביצה רזגמה
 .םיקסעל הבר תובישח תלעב הניה ,!פסא
 תירוביצה האצוהה לש תמזגומ הנומת טטרשל העטומ הז אהי
 -קשהה תא וכפהי שוקיבב לוריג םע דחי היצזינרדומ .ךכב ה
 -רוזיאה םהיתויזכרמל םישמתשמ םירשקמה תשוחנה יטוח גוז ,ם . "ייקה םייונימה יווקב בחרנ שומיש השעיי ,ךכל ףסונ .תיחרכה 4
 תולת אלב ,םישדחה םיתורישל רובעל םישמתשמה תא -- לע ,םיכשומ-יתלב וכפהי וא ושטניי ,םיהובג םיבשחנה ,ם יי ילעב םימייק םיתוריש המכש הבר הגאד שי .םיוסמ לפ ו -ול ןיידע ,לודגב ,הליהקלו םישמתשמל תונורתיה ירה 7 - אהת תירוביצהו תיטרפה העקשההש רורב הארנש 2-5 - . .185א-ל סחיב תויניצר תויוגייתסה רפסמ םייקסע םישמתשמ יי .תיתואיצמ תולעב !80א"ה לש המושייל תיתועמשמ 0% םלוצינ .םות דע התצומ אל םתאישנ תלוביק ךא תויחכונה תרוסמתה תוכרעמב העקשהה ךסמ יניצר חתנ םיגציימ ולא ,לעופב -
 רשייל אלש לולע רשא ,חוקלה רתאב ידיתעו םייק דו צל תונשייתהל סחיב םג םימייק תוששח .םהיכרצב דא ;לש תריהמה

 רפסמש םיששוח םישמתשמה ,לכה לעמ .םישדחה םינקתה םע /
 ןהיתודמע תא רידאהל תנמ לע 180א-ה תא ולצני קזב תויושר ן
 .םיחתפתמ םישדח קוש ירזגמב םג תויטסילופונומה
 רשא תיתורחת הביבסמ ןורתי וקיפי םהש םינימאמ םיבר םישמתשמ
 .םיימזי םירושיב הבחרהב ולגרותי הב
 ולא ויהי 150א"ב ידיימה חווטב םינינעתמה םישמתשמה ,רורב
 קזב םיבלשמ םהיקסע רשא הלא וא םילודג עדימ יחפנב םילפטמה
 -יבב הארנ ,םלוא .םיעיצמ םה םתוא םיתורישהמ ילארגטניא ללתב
 ודמעי רשא ,ללכב םא ,םיטעמ קר ואצמיי רושעה ףוס תארקלש רור
 םימייקה םיתורישהש ףא לע ,ולא תויוחתפתה חכונ ושירחיו ךצב
 תא גיצמ יתפרצה תרושקתה דרשמש ןייצל ןינעמ .םינימז וראשיו

 םינטק םיקסעל הנושארבו שארב לעותמ אוהו ינטירב לבחב 180א-ה
 םישמתשמה םישח ,רבעה ןויסנ ךותמ .םייעוצקמ םישמתשמלו
 לקשמ םינקמ םניא םייתקיחתה םיפוגהו קזבה תויושרש םייקסעה
 םתשיפת ,יעבט ןפואב ..יקסעה רזגמה לש תויעבלו םיכרצל םיאתמ
 ףותישש םידדועמ םינמיס שי ,םלוא .םיהז דימת םניא םהידעוו
 ז8סא אשונב תוינידמה תעיבק ךילהתב םישמתשמ לש רתוי רבגומ
 םיברועמה םיימואלניבה םינוגראהו קזבה תויושר י"ע הכרבב לבקתי
 וגיציו וחסני םייקסע םישמתשמש התע יחרכה ,ךכל-יא .הז חטשב
 .180א-ה חותיפ לש הז ימשר בלשב םהיתויפיצו םהיתושירד תא

 שמתשמה ילוקיש

 תוידיתע תויצפואו שמתשמה לש הריחבה שפוח

 םיתורישה תריחב
 ,םהלש קזבה תושירדמ תובר 150-ב אוצמל ולכוי םישמתשמ דועב
 םהיכרצ םיאלמתמ דציכ תופצל ,הרקמו הרקמ לכב ,ולכוי אל םה
 ולא םישמתשמל .תונימאו תונימז ,החטבא ,םיעוציב לש םיחנומב
 יתוריש לש תונוש תופולח ןיב הריחבה שפוח תוכז רמשיהל הכירצ
 לטבת אל !80א-ה לש התרדחהש ןימאמ 1667-ה ,המגודל .תרוסמת
 םיפירעתה הנבמו ןדוקפת תניחבמ םימיאתמה םיתורישב ךרוצה תא
 (171.6%) םויכ םיקפוסמה םיימואלניבה םייטרפה םירוכחה םילגעמל
 עצומה 1.6?1-ה תורישל ףסונ .ןימז תויהלו ךישמהל בייח הז תורישו
 5118 ןוגכ ,הישעתל תופתושמה תותשר תומייק ,תויטרפ תותשרל
 תוליעיב ודקפית ולא תופתושמ תויטרפ םיווק תוכרעמ .5\/[ש17ו
 ,םישמתשמל םירורב תונורתי שיש ררבתי אלש דעו תובר םינש ךשמ
 ולא תותשר לש ןתפלחה שורדל םנינעלו םתעדל דוגינב הז אהי
 .!80א-ב
 עובק קלח ,ןופלטלו ףרגלטל תימואלניבה תצעימה הדעוה] 66

 תוצלמהכ ,םינקת החתיפ רשא ,(ימואלניבה קזבה דוגיא) 1זט לש
 התשע [תויפירעתו תוילועפת ,תוינכט תולאשב לופיטב ,תובייחמ אל
 "למה תקפהב הנורחאה תיתנש-עבראה רקחמה תפוקתב בושח דעצ
 -ואלניב המכסה .הבר הרובע ןיידע הרתונ ךא 150א-ה אשונב תוצ
 180א-ל םינקת לש ,ירעזמ היהיש הווקתב םיאתמ טס לע הריהמ תימ
 (צוסווש) 678 םייונמ דויצ לש תמדקומה ותקפסא תא רשפאת

 רכוי וז הדובעבש ינויח .תילכלכ ליעיו םאות (ץזסחוופספ ףטוקתוטה\

 ךילהת ךשמב קר אל ,ההובג תופידע ול ןתניתו תושימגב ךרוצה
 לש םייצרא םימושיי לש ןונכתה בלשב םג אלא ,ינויחה ןונקיתה

 .!80א-ה
 איה ןהבש הרורבה רשא ,תוביס רפסממ עבונ תושימגב ךרוצה
 רשא שמתשמה תושירדב ןהו היגולונכטב ןה םיידיתעה םייונישה

 .םיענמנ-יתלב םהש ונל הרומ ןויסנה ךא ,יוזיחל םינתינ םניא ןיידע

 הדובע לש ,תועיבקב הנתשמהו הבושח השירד תמייק ,ךכל ףסונ

 , ווביצ ןה םא ןיב ,תורחאה תותשרה ןווגימו !80-ה ןיב ףתושמב
 םיכירדמ רופסימל תוטיש .תויטרפ וא הישעתל תופתושמ ,תו"

 0 ש ל תא ןובשחב תחקל ,המגודל ,תובייח 6%
 ו ו תאו הנתשמ תיתקיחת הביבסב 150א"ה תו

 ןוגב ,תומייק תוידועי תותשר סלכאל ,רצקה חווטב
 .תוירוביצ

 רקמה ל תמי לכ תור תלווה יתר טו צו שא תושומב ץפאתהל ג הכיצ
 וילעה םהיכרצ רחא אלמתש וזכ הרוצב 150א-ה תא לצנל םיבירצ

 תא סלכאל םג הכירצ תותשרה תרדגה .ןותנ ןמז לכב םידחוימה םיי
 תושירד לולכל םייושעה םימושיי לש ירשפאה רתויב בחרה חווטה
 .הבוגת ינמזו רודיש יבצק ,םינותנ יחפנ לש תינוציק הרוצב תונתשמה
 תמרו ,רכינ ןמז ךרוצה ,66111-ב הניקתה להונ לש ויפוא בקע
 -מתשמל יתואיצמ הז אהי אלש רורב ,תשרדנה ההובגה תויחמומה
 הדובעב בלתשהל םישמתשמ לש םיגציימ םיפוגל ףאו םייטרפ םיש
 שחרתמל םעפל םעפמ הרצקב ץיצהל שי ,ןכ-יפ-לע-ףא .תינטרפה
 הרדגהב הקזח הרוצב תינתומ !80א-ה לש התחלצה .הז םלועב
 ולבסי ,םיליעי םינקת אלל .םינקתה לש בחרנה םושייבו תינושארה
 תרמהל תודעוימה "תורוחש תואספוק"ו ,קפס אלל ,תותשרה יעוציב
 אהי יסדנהה םושייהו תוכרעמה תולעל הנפסוותית םילוקוטורפה
 אל קזבה תויושרל ומיאתיש םירודיסש תמייק םג הנכסה .רתוי השק
 .םישמתשמה ילוקיש תא ,תקפסמ הדימב ,ןובשחב וחקי

 םיקשמימה תריחב

 תומיוסמ תויזיפ תודוקנב הריכה ,180א לע התדובעב ,6ד
 תועודי ולא ;שחרתהל יושע תשרל חוקלה דויצ לש ורוביח ןהב רשא
 .(0. 1. 8. ₪) תויתואב תוניוצמו "סוחיי תודוקנ" םשב
 סוחיי תדוקנ לכ רובע םינייפוא לש טס רידגהל שקבמ ןונקיתה ךילהת
 .יזיפה רוביחה שחרתהל יושע הב
 קזב תושר ץלאמ וניא 66/11 י"ע (ןקת וא) הצלמה לש המוסרפ

 םאש ,קר אלא - תיפיצפסה סוחייה תדוקנל תושיגנ רשפאל הנותנ

 םיללכל םאתהב רוביחה שחרתי ,תושיגנל תורשפא הצקמ איה

 לש ןינע וניה ולא םיללכ לש יזיפה שוריפה ,זא םג .םימיוסמ
 .יצרא תוטלחה תלבק ךילהת
 תולשממ תוכירצ ,תילאבולג היצפסנוק הניה !50א ,העבטבו תויה

 .תימואלניב טבמ תדוקנמ 180א-ה ינקת תא םשייל

 5 .סוחייה תודוקנל תושיגנה ,םיקפסל ןכו םיבר םישמתשמלש דועב

 לעב 675-ב שומישהש םירובס םירחא ויהי ,תמלוה אהת ד

 חינהל ריבס ,םלוא .ףידע וניה -ב רוביחל תומיאתמה תונוכת

 ריכמ 160-ה .קזב תויושר רפסמ י"ע לבגוי תאז עצבל שפוחהש

 -עייתה הל המדק םע דחוימב ,וזכ הטלחה לבקל הנידמ לש התוכזב

 תונקהל םוקמ שי ,םלוא .םיילאיצנטופה םישמתשמה םע תמלוה תוצ

 ןווגימ לש ןובשחב החיקל ךות ,תיברימ תושימג םישמתשמל

 .תיגולונכטה תוחתפתההמ וצוציש תויונמדזהה
 ףקיהב תויטרפ תוכרעמ לש ןמושייב םישמתשמל ועייסי ולאכ םינקת

 ימלוע-ללכ סיסב לע תנמזותמה םירצומה תקפסא תא ולקי .המו

 לש בחר םוחת ךותמ דויצ רוחבל תונמדזהה תא םישמתשמל ונקוו

 תותשר ינפ לע םיחלצומ לועפתו רוביחל ההובג ןוחטב תמרב 0

 לש בחר ןווגימ םישמתשמל קפסל ונברורי םינרצי ,ךכ-לע-רתי א

 לודיג רשפאל לוכי הז רבד .ירשפאה רתויב םדקומה דעומב דויצ

 לוצינ רשפאיו םישמתשמל דויצה תויולע תא תיחפי רשא ילבלב

 .תשרבו שמתשמה תוכרעמב דויצה לש רבגומ

 5 ז"משת ולסכ 1986 רבמצר "בשוח השעמ"
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 ,דויצב תורחתמ תעבונה ,!80א לש תרבגומה תלוצינה ,ךבל ףסונ
 .180א-ב םייטרפה םישמתשמל רתוי התוחפ תולעל ליבות

 דויצה תריחב

 בחרה ןווגימה לש ותונימזמ ןורתי וקיפי םישמתשמהש הנימאמ
 תושירד לש ירעזמ טס יולימ ךות ,180א-ל ורוביח ךרוצל 605 לש
 ירקב ,תולוכשא ירקב ,םיפוסמ לש יתורחתה עציהה .תשרל רוביח
 וניה םיקפס לש בחר ןווגימ י"ע םירחא 675-ר 248%8 ,תרושקת
 הרוצב הנאלומת שמתשמה תושירדש חיטבהל רתויב הליעיה ךרדה
 י"ע טוקנה וקל םאות הז בצמ .תילכלכ הניחבמ הליעיו תנמזותמ
 תא הביחרמ ,תונשדחה תא הצירממ תורחת"ש סרוגה 0560
 ."דויצה יריחמ תוילע תא תנתממו ןכרצה לש הריחבה תויורשפא
 שמתשמל עצומה דויצה ללכ רוביחו רושיאל תילמינימ השירד ,יאדו
 תווצל ,םישמתשמל קזנ םורגי אל דויצהש איה תירוביצ [50א-ל
 םירידגמה םיינקת םילוקוטורפ .המצע תשרלו תשרה לש לועפתה
 תומיאת תושירדב ,ךכל ףסונ ,דומעל םיבייח ויהי יונמל תורישה תא
 תושירד .קושה תוחוכ י"ע ועבקיי םירחא םינוירטירק .תוריש ותואל
 רצומה יעוציבל ,ךרוצל אלש ,תוסחייתמה ולא ןה ענמיהל שי ןהמ
 -חייתמה (ןוסחאה חפנ ,המגורל) רצומה טרפמלו (תשרל קזנל אל)
 תאז חסנמש יפכ .תרושקתה תושירדל אלו ףוסמה תלוצינל םיס
 יפוסמ דויצ לש ותכמסה תושירדב הלקה רשפאל שי..." :ספסס
 רשא יקוחה ךרוצה יולימ ידכ ךות ,השרל רבחתהל רומאה שדח
 דויצ לע ןגי רשאו תשרל רבוחמה דויצה לש ותומיאת חיטבי
 ."המצע תשרהו םיאנכטה ,םישמתשמה
 תחסונמ הצקה דויצ לש הכמסה/רושיא רבדב 166 לש התדמע
 -ואלניבה הלהנמהמ הגשהל ןתינה הדמע רינב רתוי תטרופמ הרוצב
 .תויצראה תודעוהמ וא תימ

 תוידיתע תויצפואב הריחב

 ןהמ המכ תוטונ ,והשלכ ןונכת לש ומושייל תוברה םיכרדה ןיבמ
 רוגסל תוטונ תורחא דועב תוחותפ תוידיתעה תויצפואה תא ריתוהל
 םישמתשמה תליהקל רתויב בושח ,180א לש השומימ םע .ןתוא
 -תש וזכ ךרדב ולעפי םימושייב םיקסועה הלא דחוימבו היננכתמש
 ותוא יסיסבה באשמב םייתריצי םישומיש לע לקת יאדובו רית
 .150א תגציימ
 לש רגאמ היהי !80א-ה לש יזיפה שומישהש החנהב :טרפל םא
 -אשמו שמתשמ יקשמימ ,בותינ ינונגנמ ,תויטיטב תרוסמת תולוביק
 יפכ תשרה ונייפואש םישמתשמה םישקבמ ,םירחא םימוד םיב
 ,הז 150 סיסב לע תונבל שמתשמ לכל ורשפאי השעמל ושמומש
 .םירזגנ םימושיי לש בחר ןווגימ ,הכומנ תולעבו תולקב
 הצקו תושימג ,תויללכ לש היצפסנוקב םישמתשמ י"ע םשומה שגדה
 .םלועב םימייקה קזבה ינקתיממ לודג קלח תעכ תונייפאמה ,ולא תונוכת לש הזיתיטנאל הבוגת יאדול בורק וניה 50 םושייב חותפ
 םינשה ךשמב ןמצע תא ולעַת תומייקה תוילוקה תותשרהש רורב

 ז"משת טבש 1987 ראורבפ "בשוח חשעמ"

 תלבגומ ךכמ האצותכו םילגעמ תגתוממ תיגולנא לוק תרובעתל
 .םירחא םיתורישל ןתוישומיש

 םייתורחתו םייטסילופונומ םיתוריש ןיב הנחבא
 תא הכודמה לע הלעמ ,180א-ה דחוימב ,קזבה לש ותוחתפתה
 םירצומ לש בחרתמו ךלוהה ןווגימה תא רתוי בוט קפסמ ימ הלאשה

 בושח אשונ והז .םירחתמ םיקפס וא לופונומ :הז חטשב םיתורישו
 םאהו דימ תרדוסמו תימנידל תכפוה וז תוחתפתה םא ןוידל רתויב
 םהב תומוקמב םהיתויוליעפ תא םיזכרמ ירוביצהו יטרפה םירזגמה
 ןחוב-ינבא עובקל שי ,ישעמ תויהל תנמ לע .תיברימ םתוליעי
 תובירצ ןה .יבקעו יטמגרפ ,יללכ םושיי תולעב תויטנבלרו תורדגומ
 חווטל תולקב םירכומ תולובג תרדגהל יביטקייבוא יעצמא קפסל
 ןגוה אל שומיש עונמל ב"יעו יטסילופונומה קפסה לש תויוליעפה
 תויתורחתה תא קיזחהל רותחת רשא תטלש הדמע לש והשלב
 רתוי בוט םיתרושמה םיקוושל הלש םייקה לופונומה תא ביחרהלו
 .תישפוח תורחת י"ע
 הפופכ וזש םושמ ,היגולונכט לע תססובמ תויהל וזכ הנחבאל לא
 תלפטמ איה וב עדימה גוס לע ססבתהל הל לא ןכו םיימניד םייונישל
 ערימה תורוצתו יגוס לכ ירה ,תוחתפתמ 150% דוע לכש םושמ
 רשפאל ,דחמ ,הכירצ איה .תיתרפס הרוצב תיעמשמ-דח ולפוטי
 םייעבטה םייטסילופונומה םינייפואה רשאכ תיטסילופונומ הנגה
 םינייפואמה םיתוריש לש םתוחתפתה תא םדקל ,ךדיאמו םירורב
 .תיתורחת הביבסב רתויב הבוטה הרוצב םילפוטמ םהש ךכב
 םייח ךשמ תולעב תועקשה ללכ ךרדב םיבלשמ םייעבט םילופונומ
 םייטרדנטס םייסיסב םיתוריש תקפסאו ךומנ ןוכיס ,ךורא ילכלכ
 םיפופכ םייתורחת םיתוריש וא םירצומ ,האוושהב .בחרה רוביצל
 עיצהל ךרוצ ,קושב העובק הרוצב תשרוחמ הרדגהל עבטה ךרדב
 ידוחי וא ירזגמ שוקיבל הבוגתכ תובורק םיתיעלו תונורתי ןווגימ
 תודעוימ ולאב תועקשה ,הנקסמכ .םיריבכ חותיפו קוויש םישרודו
 -רפהה .רתוי םיהובג םינוכיס םהב םיכורכו רצקה חווטל ללכ-ךרדב
 ןכלו קצומ ילכלכ סיסב לע תססובמ ולאכ םילוקיש לע תססובמה הד
 .תוינידמ תעיבקב החנמ ילככ התוא םותרל ןתינ
 שטשטמ בולישהש לככ םירופא םירוזיא ורצווייש ענמנה ןמ אל
 יקפסו תשרה יליעפמ לש םידרפנהו םייתרוסמה םידיקפתה תא
 תוינידמ וזיא חותינ לע ססבתהל תוטלחהה תוכירצ םש .תורישה
 העקשה עוציב י"ע ,לשמל .רתויב לודגה ןורתיה תא שמתשמל איבת
 אוצמל יטסילופונומה !50א-ה קפס לכוי ,הנטק תפסונ תיתלחתה
 רשאמ רתוי הכומנ תולעב םימייוסמ םיתוריש עיציש הדמעב ומצע
 -סילופונומה םוחתב תורישה תא גווסל ידכ ךכב ןיא .יאמצעה קפסה
 תוחונ ןוגכ םירחא םימרוג םיארנ ,שמתשמה לש וטבמ תדוקנמ .יט
 .תוסחייתה םיוושו רתוי םיבושח תוליעי וא
 טילחת תמיוסמ הנידמ םא ץוצת תקולחמב היונשה תרחא הלאש
 ,םירורב םייתורחת םינייפאמ לעב ,םיוסמ תורישש ירוביצ ןינע שיש
 תוכירצ הז גוסמ תוילמונא .יטסילופונומ קפס תועצמאב ןימז אהי
 .בחרה רוביצה עודיי ךות רוריבב תוהוזמ תויהל
 לכ טיבת ,הלש 150א"ה תוינידמ תא עובקל האובבש תופצל שי
 לע תונוש טבמ תודוקנמ ,הלש תידוחייה הביבסל םאתהב ,הנידמ
 ותניחבמ .םייטילופהו םייתרבחה ,םיילכלכה הידעי ןיב ןידעה ןוזיאה
 םינייפוא ילעב םיתוריש תקפסאב תיברימ תוישפוח 1606-ה רדועמ
 -ישה יקפס ולכי ,תילרבילה השיגה הצמוא ןהב תונידמב .םייתורחת
 םייעוציב תונורתי ווח ולא תוצראב םישמתשמ המכ .תוימושיי תושירד לש בחר םוחתל םיילכלכ תונורתפ םישמתשמל עיצהל תור
 הרתי .וז תורחתמ האצותכ ריחמה אשונב םייתועמשמ םיידוקפתו
 המורת י"ע .הקוסעתה תמרב לודיגו םישדח םיקסע לש םתריצי ,תינכטה תונשדחה תא דדוע הלא םיתורישל שוקיבב לודיגה ,תאזמ
 תוישעתב ריהמה לודיגה לש ונובריד י'ע ,תוינרציה תוישעתב ןוירפל
 ההובג םייח תמרל רתוי יללכ ןפואבו ,ילכלכ לוד'גל ילרביל ם קוש םורתי ,םישדח םיקסע לש םתריצי דודיע י"עו םיתורישה

 .ר

 רבעמ ירודוס

 תויעבל הטעומ בל תמושת קר השדקוהש ,המ-שואיב ,םיתיעל רמאנ

 יונישהו תויה .רתוי הלודגה תלוביקה לעב "ירקיעה בצקה" קשמימל ןהו 648875 ןב יסיסבה תושיגנה קשמימל ןה םישי רבדה .הרשב יוניש רובעל וא תושדח תודיחי י'ע םיפלחומ תויהל ,םיפוסמ ימ -אתמל רבחתהל וצלאיי םויכ םינקתוממה 678 .078-ב ומשויי רשא תותיא ילוקוטורפבו םישדח םיקשמימב ךורכ היהי יונישה .180-ל רבעמה ךלהמב ןרתופלו ןהינפב דומעל לולע יקסעה שמתשמהש
 -מתשמל ועדוויי תורישה תונימז ידעומש בושח ,ינדפק ןונכת שרוד
 .רבעמל המיאתמ הפוקת הצקותש הרקמ לכבו שארמ בר ןמז םיש

 םילולע םייניב יתוריש ,םלוא .תידיתעה 150א-ה ןיבל םימייקה םית -ורישה ןיב רשגל לוכי םיינויסנ םיתורישו םייניב יתוריש לש םמויק
 פש םיננכותמה הילוקוטורפו היקשמיממ ןהו םימייקה םילוקוטורפהו םיקשמימהמ ןה םינוש ויהי רשא םירוביח לש שדח רוד רוציל
 םייניב וא ייוסינ סיסב תוקפסמ קזב תויושר רפסמ .םישדח םימושייבו ךויצב העקשהל תוטלחה תלבקב ישוקה לע דיבכי רבדה .180א-ה
 םילוקיש ."יסיסבה" תושיגנה ןקת רשאמ רתוי טושפ תשר קשמימל
 המכ לש םתלוביקו תשרה ינקתמ תלוביק םה וז תוחתפתהל םיעגונה
 רבעמ תותשר יקפסו םישמתשמ ןינעל הייושע הזכ םייניב קשמימ לש הפוצרה תונימזה .רתוי הובג רודיש בצקב לפטל םייונמ יווק
 .םייניבה תפוקתל
 ןונכת .הריגה קידצהל םילגוסמ םניאו 150א-ה לש "תיסיסבה" תושיגנה לש התלוכי תא םישרוד םניאש םיבר םימושיי ונכתיו
 טינכהל לולע םישמתשמה י"ע שרדנה הזמ רתוי רישעו קימעמ
 ב"יעו שמתשמה לע תיפסכ תולע ליטהלו הצוחנ-יתלב תובכרומ
 לע לקהל יושע רתוי טושפ יפולח קשמימ .תשרה לוצינ תא אכדל
 ץלמומ .!8א-ה רבעל הפקיהב רתוי הבחרו רתוי תמדקומ העונת
 ,601177 י"ע חתוני הזכ קשמימ לש ילכלבה ןורתיהש
 ויהי תשרה ינקתימ רשאכ 150דל ,יאדול בורק ,ורבעי םישמתשמ
 -תא לש יתועמשמ רפסמב םינימז ויהי םה רשאכו קיפסמ םיכשומ
 רבעל העונתה אהת ,םיבלשב עצבתהל רומא םושייהו תויה .םיר
 .עיפוהל םילולע םירחא םילוקיש ,םלוא .גרודמ יפוא תלעב !80א
 הפיצרה תונימזב םייולתה םימושייב בר ףסכ ועיקשה םיבר םיקסע
 תוחטבה לבקל םיצפחו םיגאדומ םה ךבל יא .םימייקה םיתורישה לש
 השיטנ אהת אלש ,םהיתונידמב םימיאתמה םילהנימהמ תושרופמ
 ידכ םיילבלכ-יאל תיתוכאלמ הרוצב םתכיפה וא ולא םיתוריש לש
 דויצה לש םיילכלכהו םיישעמה וייח .182-ל הדידנה תא ץיאהל
 העד תמייק .םינש רשעל שמח ןיב םיענ שמתשמה תושרב אצמנה
 אל ןבלו רתוי ךורא םייח ךשמב תוניפואמ תויללכ תוירוביצ תותשרש
 תעגונה םתטלחהב םישמתשמל הריחב שפוח ןתמב ישוק לכ אהי
 .הדידנה דעומל
 תויולעה וב בצמ רצוויהל לולע ,הדידנה תומדקתה םעש לבוקמ
 בושיח ,םלוא .ןטקו ךלוה הרובעת חפנ לע הנלופית תועובקה
 יאלב ךותמ עבונה ,ןזאמה םרוגה תא ןובשחב תחקל ךירצ םיפירעתה
 ,ןבומכ ,וניא 166 .קזבה תויושר לש ןתעקשה לש םדקתמ וא טלחומ
 .םיילכלכ-יתלב םה םדוסיבש םיתוריש לש םמויק ךשמהב לגוד
 71.6 לש תינכטה הקפסאה לע עיפשת 150%-ש ענמנ יתלבש הארנ
 תוריבכ תועקשה ועציב םיבר םיקסע .(םייטרפ םירוכח םילגעמ)
 רחא הדמע ריינ .ןינב ינבאכ 71.6 לע תוססובמה תויטרפ תותשרב
 םתובישחו 716% לש םייוצרה םינייפואה תא רבכ החיז 6 לש
 -כונה טסקטנוקב .ימואלניבה קזבה םוחתב דחוימב ,םיקסעה תליהקל
 תויושר רפסממ תוקפסמ תוחטבהל םייקסיעה םישמתשמה םיכוז יח
 -ה תביבסב םג וכשמיי 71% ןוגכ "םיגתוממ אל םיתוריש"ש קזב
 .םימייק ןיידע תוששחה םלוא ,ןפסא
 אוה ןתוא תונוכתה ןווגימל תודוה הכרעהל הכוז יחכונה קו,6דה
 םיצפח םישמתשמה .ןהל קוקז אוה רשאכ שמתשמל עיצמ
 םיאור םיבר םייחכונ םישמתשמ ,ןכדומב .הז בצמ לש ותויכשמהב
 קלחו הנוילע תובישח לעב ביכרמ ע1.6%-ה לש עובקה .ףירעתל
 .תויצקנופה לש ינבטה ןחותיפ תרוצב תולת אלב רמשיהל בייחה תורישהמ ילרגטניא
 ןהו טרסה ירצ ןה ,םימייקה םיתורישה לכל םימישי ליעלד םילוקישה
 ,טרסה יבחר

 תולע ולוקיש
 כ

 האצוהה ךסב בושח חתנ םייקסעה םישמתשמל ,םדוקמ ונוארש ל

 .ירוביצה וא יטרפה רזגמל ךייתשי קפסה םא ןיב ,500[1א עיצתש םיתורישל םתורבחתה םע םמכש לע לופיתש
 ןה ההובג תויתורחת תגרדב תנייפואמה הביבסב םילעופ םיקסע
 ףאו תכשמתמה םתוליעי ,םתויחוור .ימואלניבה ןהו יצראה רושימב
 סחיב .ןוירפהו תוליעיה תרבגהל עובק ףחדב תינתומ םתודרשיה
 תווהמ ,ידרשמה ןוכימהו םינותנה דוביע תיגולונכט לש החותיפל
 חתפמ ימרוג ידיתעהו שדחה קזבה תוריש י"ע תועצומה תויורשפאה
 .תורישה תמרבו ןוירפב רופישה תמגמב
 דבכנ חלפ ספות אוה םירקמ רפסמבו לדגו ךלוהה ףנע אוה קזב
 -ומימ םימרוג .הרבחה לש תועקשהה ביצקתמו לועפתה תואצוהמ
 ךלוהו לדג רפסמ לע םיעיפשמ ,םירחא קזב ילוקיש םג ומכ ,ולא םיינ
 .םיקסעה ךותב ךוראה חווטל תויטירק תוטלחה לש
 םינייפוא וגיצי םיפירעתהש ולא תוביסנ תושרוד ,וידחי ןבלשנ םא
 -דחל םיליבומ ,םיביצי תויהל םיכירצ םה ,רמולכ ;םימיוסמ םייסיסב
 .םיפוקשו תונש
 תוינידמה ןוויכ ךירצ ,ולא םירעי גישהל תנמ לעש הנימאמ 6
 לש ותוליעי הנבמו ותולע תא ףקשל 15 יפירעת תעיבקב תירקיעה
 םיפירעת ,ןורקעב .ריבס העקשה רזחה םע דחי ,150א-ה קפס
 םושייה גוסב תולת אלב ךרצנה תשרה באשמל טחייתהל םיכירצ
 -ה ץורע עודמ תינויגה הביס ןיא ,המגודל .תשרב שמתשמה
 .לוק רובעו םינותנ רובע דרפנ ףירעתב ביוחי 645

 םיפירעתה תוביצו
 תולעב יתועמשמ חתנ תווהל הלולע קזב יתוריש לע האצוהה
 יתורישב שומישה תובחרתה םע .עדימב לופיטל תכרעמ לש תיללכה
 ךופהל תולולע תרושקתה תואצוה .הנש ידמ הז זוחא הלעי ,קזבה
 לעו הלש ינוגראה הנבמה לע הרבח לש התטלחהב ירקיע םרוג
 .התוליעפ ירתא לש יפרגואגה םוקימה
 ערימה תכרעמ הנבמל תועגונה העקשה תוטלחה ,ןיינע ותואב

 תרושקתה תואצוה תא ןובשחב תחקל תוכירצ הרבח לש תללוכה
 תוטלחה .יפרגואגה םוקימהו הרבחה ןוגרא תמגוד םימרוג םג ומכ
 לע תולק רתיב לבקל היהי ןתינ תורבחל וזכ תיסיסב תובישח תולעב
 .םיביצי םיפירעת לש עקר

 תרוצ תא עובקל ךרוצ אהי רשאכ ,הצרהה תפוקת לש המויס םע
 תוריש לש ותקפסא תויולע ןיב רישיה רשקה ,ינכרצ סיסב לע ריחמה
 תוביציה תגשהל רתויב םיבוטה םייוכיסה תא ןתי ופירעת ןיבל ןותנ
 תוטלחה רשאכ תומייקח תויואדוה-יא תא רעזממ אוה :תשרדנה
 ץיאהל תולולע ולא .םייטילופ-ויצוס םילוקישמ תועפשומ ףירעתה
 .ןתינש תמיא לכ ןהמ ענמיהל שיו םיילכלכ םיתוויעו תופירח תודונת

 תונשדחל הליבומה הביבס לש התרוצו

 חתפמ ימרוג םיווהמ ,תומדקתמ תויגולונכט לש ןמושייו תונדשחה

 םילגוסמ ,םייפואל םאתהב .ןוירפה רופיש רחא שופיחבו ןוגראב

 ז"משת ולסכ 1986 רבמצד "בשוח השעמ"



 .םלוב ,הווש הדימב ,וא יתועמשמ ץירמת קפסל ףירעתה ינבמ
 םירושק ,רוביחה ןמזו טרסה בחור תוכיא ,קחרמ דועב ,המגודל
 שומישה ךרד ירה ,עובק קזב ץורע לש ותקפסא תולעל תורישי
 םיבברמ .הקפסאה תולע לע םיעיפשמ םניא רדושמה חפנהו תורישב
 -טרפה םילגעמב םיפירעתה םא םלועמ םיחתופמ ויה אל םייטסיטטס
 ותקפסא תולע ןיב רישיה רשקה ,וז המגודב .חפנל םישיגר ויה םיי
 תגשהל רתויב הבוטה תונמרזהה תא קפסמ ופירעתו ןותנ תוריש לש
 .תשרדנה תונשדחה תביבס

 םירחא ףירעת ילוקיש
 יללב תוינידמ ןוויככ ףירעתל תולעה ןיב רישי רשק לע הצלמהב
 יוהיזב םיכורכה םיישקהמ תמלעתמ 166 ןיא ,[50א יפירעת תעיבקב
 המושיי ,םלוא .והשלכ ןותנ תורישל םירושקה םימרוגה לכ לש רורב
 תונמדזה עיצמ ,תקפסמ איהש תושימגלו תוילכלכל ףסונ ,[50א לש
 קזבה תויושר .יוהיזל רתוי םילק ףירעת/הנבמ/תולע יסחי תלבקל
 הז תוינידמ וקב ץבתשהל ןויסנ לכ תושעל םיבייח הקיחתה יפוגו
 יב תויחרכה אל תובלוצ תוידיסבוס לש ןלוטיב לע לקהל ב"יעו
 .םיתורישה
 םינותנ אל ,ירוביצ תוריש יקפסכ םדיקפת בקעש ךבל עדומ 6
 .וזכ תוינידמ האולמב םשייל םהל רשפאתש הדמעב קזבה ילהנימ
 תוביס בקע תויחרכה תויטס תועצובמ רשאבש ,ןאכ ןייצל םג בושח
 ב"יעו ןהיתולובג תא רידגהלו רוריבב ןתוהזל שי ,תויתרבח"ויצוס
 -יעי ,תויטנרהוק רתוי העקשה תויגטרטסא לש ןחותיפ תא רשפאל
 סיסבה תא הנקפסתו םינרציו םישמתשמ י"ע הטקניתש תוינכטו תול
 לש ריהז םושיי .קזבה תויושרו םישמתשמה ןיב םדקומ חיש"ודל
 םיפתושמ םיתוריש םיצצ רשאכ רתוי דוע בושח ךפוה וז השי
 .םילבכב היזיולטל 150% ןיב בולישהמ
 םטושיפל ,םתקידבל תויונמדזה קפסתו ץיאת [50א"ה לש התרדחה
 םיססובמ םהילע תונורקעה לש היצזילנויצרה תדימ תרבגהלו
 וא הקוזחתה ויהי וזכ הדובע לש םייוצרה הידעי ןיב .םיפירעתה
 -ודחמ .תויקסעה םהיתושירד רואל ףירעתב םישמתשמה לש רופיש
 סחיב םייונישה תא הנפקשתו ,יאדול בורק ,הנקפות תושדח תור
 םידסוממ םייקסע םישמתשמל .םימייקה םיתורישה ןיב םיפירעתה
 ןה ,תוינויח ןה תויניצר םיפירעת תוילע רשאכש ינויח הז אהי
 תא רעזמל תנמ לע הייד הכורא הפוקת ינפ לע הנעצובתו הננכותת
 .תוקיזמה תועפשהה

₪ 

 תוחתפתמה תוצראב 15%
 ,ןכא - שעותמה םלועל רקיעב ןינע תלעב איה 150א ,ןושאר טבמב
 יעבט ךא תוחתופמה תוצראב םיאצמנ םיירקיעה םיקוושהו תויה
 םיינוריע םיזכרמב ,םלוא .ןושארה הלובי תא ןהב בינת [50א-ש
 םתואל םישמתשמ רפסמ התע רבכ םיקוקז ,ישילשה םלועה יבחרב
 .רתוי תוחתופמה תוצראב םהיתימע תמגודכ םימכחותמ קזב יתוריש
 י"ע תועצומה תויונמדזההו תונורתיה רבעל המידק וטיבי םה ףא
 קזבה תוטשפתה םע הנלדגת ולא תושירדש תופצל ןתינ .[פ8םא
 יתרבחהו ילכלכה חותיפה תא הנברדת הז י"עו רפסה ירוזיאל

 ז"משת טבש 1987 ראורבפ "בשוח השעמ"

 180 .םירחאו לוק יתוריש לש םתונימז תלדגהל לע-הנבמ הנקפסתו

 ,תוחתופמ תוחפה תונידמה לש ךורא חווטל דעיכ יאדו יוהיזל תנתינ

 .רתוי ךורא אהי םושייל םינמזה חול ןרובעש יפ לע ףא

 .ראתל ןתינש הממ בושח תוחפ םרוג םיווהמ םייגולונכט םילוקיש
 -תמח םלועה תיברמב קזבה םוחתב לעה ינבמ לש טעומה םרפסמ

 ,היגולונכטה חותיפב םיבלש ףוקעל ולא תונידמל רשפאל יושע חתפ

 לש ןורתיה אולמ תא לצנלו ,תושעותמה תונידמה וללס התוא

 גותימ ןוגכ תושדחה תוקינכטה .םינורחאה םייגולונכטה םישודיחה

 תיברמ לע רבגתהל תויושע םייטפוא םיביסו םיניוול תוכרעמ ,יתרפס

 לש ותוחתפתה תא ובכיע רשא םיימילקאהו םייפרגואגה םיישקה

 לש היתוצלמהל תוחתפתמה תוצראה הנדמצית םא .1.06%-ב קזבה
 תורחא תותשר י"ע םיעצומה םיתורישל ןתושיגנ תגרד לקות ,6117
 תמגוד ףסומ ךרע ילעב םיתוריש לש תויקפסכ הנלעפיתש ףא ןבתיו
 .םיירוזיא םינותנ יסיטב
 חותיפל תיאמצעה הדעוה ח"וד תא הכרבב 166 תלבקמ ,הז רשקהב

 םיריהמ הבחרהו רופישל הירופ עקרק רצוי אוה .ימלוע-ללבה קזבה
 םימולגה תונורתיה לוצינ ךות ,תוחתפתמה תוצראב קזבה לש
 -מה תושירדל ןתמאתהל תופיפכב ,םות דע תושדחה תויגולונכטב

 תקפסא לע שגדה תא הנוכנ הרוצב הדקימ הדעוה .תיפיצפסה הניד
 טסקטנוקב השעיי רבדהש העיצהו םיקחורמ םירוזיאל ןופלט יתוריש

 ואבוי ולאכ תוינכת לש ןחותיפבש הצילממ 166 .תימואל תינכת לש
 .םייקסיעה םישמתשמה לש םהיתויופידע םלוסו םהיכרצ ןובשחב

 הנקסמ
 הניא איה ךא ,תכשומ ,קפס אלל ,הניה !50א ,תינכט טבמ תדוקנמ
 םהיכרצ קופיסל יעצמא קר אלא המצע ינפב דעי תווהל הלוכי
 ולא תושירד לש ןבוציע .םישמתשמה לש םיידיתעהו םייוושכעה
 תאז עצבל םילוכי קזבה תויושר אלו םישמתשמה אל ;השק אהי
 םיינויסנ םיטקייורפש תנייצמ 166 .ןוצר תעיבשמ הרוצב דרפנב
 םהש הצילממ איהו תונידמ רפסמב םיחתופמ !50א-ה םוחתב
 הרתי .םיידיתעה םישמתשמה לש יברימ ירשפא בוליש ךות ומשויי
 םיכירצ ,ולאכ םיינויסנ םיטקייורפב תופתתשהל ףסונש ץלמומ ,וזמ
 ןויסנ גישהל תנמ לע ןהלשמ תייוסינ הביבס לש הריצי לוקשל םיקסעה
 .היגולונכטה לש היתולבגמו התוליעי תודוא "הנושאר"דימ"

 חפסנ

 180א לש ינכט רואית
 .םינותנ תרודשתל ןהו לוקל ןה .תינמז-וב תושיגנל תורשפא ןתמ ךות ,168835 ןב רחא כ ץורעו 5 ינב ₪ יצורע ינשל תושיגנ םע דיחי שמתשמל וק קפסמ "יסיסבה" קשמימה .סקלט ומכ הכומנ תוריהמב םינותנ ירודישל םהב שמתשהל ןתינ ,םאולמב םיסומע םה ןיא רשאכ וא ,8 ץורעל תותיא םיקפסמו תונמ םיגתוממ ולא ."0 יצורע" םינוכמה םיצורעל דומצב ודבעי 8 יצורע .תוחפ וא 648808 בצקב םילגעמ וא תונמ גותימב םינותנ ןכו ,תוג -תוממ תותשרב לוק תאשל ןנכותמ "8-ץורע" יוניכב עודיה ,ץורעה 5 לש בצקב (יתרפס ,רמולכ) /6א1 ץורע אהת !50א"ה לש תידוסיה היינבה ןבא
 ,2א1ו8מ6ְִפ לע רומעי אוה תורחא תובר תוצראבו 1548188 לש בצק לעב היחי אוה הדנקבו ןפיב ,ב"חראב ."ירקיע בצק" קשמימ קפוסי ,רתוי ההובג תשר תלוביק םישרודה םייונימ רובע .הובג חפנב םינייפואמה םימיוטמ םינותנ םיתורישו ואדיו תוריעו י"ע םישרדנה םיפסונ טרס יבחור קפסל ילכלב אל הז אהיו 5 -ה ץורע תועצמאב םינותנהו לוקה תושירד לכ רחא אלמל ןתינ השעמל
 ילוקוטורפ תועצמאב ₪ ץורעב תותיאה עדימ רבעוי ,תגתוממ תשר ה 9 ב

 ,תשרה יגתמ ןיב ףתושמ ץורעב תותיאל תכרעמב תונדה 668 7 7 תוצלמהל םאתהב םינותנ תרוש
 וש ל וליבח לש הרוצתב פ יצורעב רבעומ אוה ,תאז םוקמב ,₪ יצורע י"ע אשינ אל תותיאה ,ן8סא"ב .ם יצורע רש י"ע לפוטי רשא ספל ץוחמ תותיא לש הריחבהמ התושימג תא קיפת ו
 .האירק רחא האירק סיסב לע ם 2 ו לע םינוש תשר יתורישל תושיגנ גישהל תנמ לע ןיגוריסל ₪ יצורעב שמתשהל תרשפאמ שמתשמה + תותיאה עדימ לש וז הררפה .תותשרהו םישמתשמה ןיכ -- -- רוביחה תושקב תא םיאשונה םיכסמ וא תותיא ו

 וה
 ה

 יקסנילק דוד ריד

 דועית םוחתב םויכ תויזכרמה תויעבה תחא
 -יתל הטיש תריחב תיעב איה הנכותה ןוכית
 -יוק םויכ .הנכותה יביכרמ ןיב ןומזיתה רוא
 -ואית תנכה תורשפאמה תוטעמ תוטיש תומ
 יפל עוציב ומכ ,תונוכת םיטרפמה ןוכית יר
 ןיב םירשקו ,ירשפא יליבקמ עוציב ,רדס
 םיעובק אל םינמזב םילעפומה הנכות יביכרמ
 תוכמתנ המכ קר ולא תוטיש ךותמ .שארמ
 תוכיא ילעב םיבשחוממ םילכ י"ע םויב
 .הלעפה תוחונו תיתיישעת
 :תוללוכ םויכ שומישבש תוטישה
 -תהב הנכות יביכרמ לש תיכרריה הגצה .א

 .םהלש ןומזיתה יסחיב בשח
 ידכ (?01.) הנכות ןונכתל תופש תבחרה .ב

 .תויליבקמ םג ראתל
 .("בוצימ") םיבצמ תומרגאיד .ג
 .(6וזו חשופ) "ירטפ" תותשר .ד

 תא גיצהלו תוכרעמ חתנל םויכ לבוק
 ,(סטס) .תועוב ימישרת תועצמאב ןנונכת
 ימישרת וא (5זזטסוטפ6 6ו8ז65) דדנבמ ימישרת
 תוגצומ תויצקנופ ,תועוב ימישרתב .הטילש
 םירשוקה םיציח םה םינותנ תועונתו תועובכ
 .1 'סמ רויצב גצומש יפכ ,תועובה ןיב
 תועוב תלעפה לש רדס קיסהל םימעפל ןתינ
 -בעה לכ .םינותנה תורבעה ירחא בקעמ י"ע
 העובה תלעפה לע תססבתמ (ץח) ןותנ תר
 תלעפהו ,ןותנה רבעמ ינפל ץחה רוקמבש
 רבעמ רחאל ץחה שאר ןווכמ וילאש העובה
 תועובה םישרת תובורק םיתעל ךא .ןותנה
 קיסהל השקש תלתופמ תשר השעמל אוה
 .הלעפה רדס הנממ
 רדס ראתל תיסחי לק ,תועוב ימישרת תמועל
 .הטילש ימישרתב הלעפה תויליבקמו הלעפה
 רדס אטבל ןתינ הטילש ימישרת תנכהב
 לאמשמ (םינב) תויבוק רודיס י"ע הלעפה
 -רל ןתינ היבוק לכל .(תילגנאה הפשב) ןימיל
 .םיטלפו םיטלק םוש
 תמירז לש (₪06000%) "בושמ"כ תוטושפ תוקידב י"ע ולגתי לובלב וא רדס תביפה
 תגצה י"ע חוכב-תויליבקמ וא (6סהטונזזט 6 תויליבקמ תוארהל ןתינ .הכופה םינותנ
 ,םיטלפו םיטלק ירשק ןהיניב ןיאש םינב - תויבוק יתש

 -פ טלקכ שורד ,1 י"ע קפומה 1 ןותנו תויה 2 הב ק ינפל עצבתהל תבייח 1 היבוק ,2 'סמ ריב
 .עצבתהל םייושע ור 83 רליאו :2"ל 2

 .םהיניב םינותנ רשק ןיאו תויח ,ליבו

 היצקנופ

 תועוב םישרת :1 רווצ

 ו
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 תובחרומ (?91,) הנכות ןונכתל תופש
 ררס לש תיללכה הנומתה תא טרפל ןתינ
 -ילש ימישרתב העיפומה ,תויליבקמו הלעפה
 .תס לש קדקודמ רואית תקנעה י"ע ,הט
 הנכות תלעפה ראתל םילגוסמ םייסאלק 1
 -תולימ םיבלשמה םייוטיב ידי"לע תיתרדס
 -גנאב םייוטיב םע ינבמה תונכתה לש חתפמ
 .3 'סמ רויצב המגוד .תישפוח תיל
 תורשפאמה ?₪1. לש תובחרה תומייק םויכ
 .4 'סמ רויצב ומכ ,תויליבקמ לש םירואית םג

 םיבצמ רואית
 תוכרעמ רואיתל המיאתמ "בוצימ"ה תטיש
 םיבצמ וא הדובע ירטשמב תולעופה
 םרגנ םיבצמ ןיב רבעמה .םינוש (א1025)
 לש יגול ףוריצ וא עוריא תושחרתה י"ע
 .םיעוריא

 י"ע ראתל ןתינ םהיניב םירבעמהו םיבצמ
 "וד תומרגאידה .תומרגאיד י"ע וא תואלבט
 תוגציימ ךא ,תועוב ימישרתל תיתוזח תומ
 תכרעמה תע לכב :ןיטולחל םינוש םירבד
 הז בצמ .דבלב דחא בצמב תאצמנ תראותמה
 -ימב בצמה ראותמ וכותב ,לוגיע י"ע גצרימ
 י"ע םירבוחמ (םילוגיע) םינוש םיבצמ .םיל
 -וגש עוריא תנמסמ תשק לכ רשאכ ,תותשק
 תשק לכ דיל .והנשמל בצמ ןיב רבעמל םר
 ללכ-ךרדב) רבעמה עוריאל םרוגה ןייוצמ
 דרפנבו (עוריאל םיאנת ראתמה יגול יוטיב
 יונש תניחבמ עוריאה תואצות תונייוצמ
 .5 'סמ רויצ האר .םירטמרפ
 -לופופ םויה תייהנו תיביטיאוטניא וז הטיש
 םינתינ אל הלאכ םימישרת ךא ,רתוי תיר
 ןתינה ברה שפוחה בקע הפיקמ הקידבל
 םילכ .םיבצמ ןיב םירבעמה רואיתב חתנמל
 -צמנ הלאכ תומרגאידב לופיטל םיבשחוממ
 .חותיפב םויכ םיא

 (ק61 866) ירטפ תותשר

 -בעמ רואיתל ןה םג תושמשמ ירטפ תותשר
 -מב םיאנתב תוקסוע ךא ,םיעוריא בקע םיר
 םיאנת תויהל םילוכיש ךכ - םיבצמב םוק
 םיאנתה לכ .תע לכב םימייקתמה םיבר
 ןיב רבעמה ."בצמ" םיווהמ דחי םימייקתמה
 -יאה .עוריא תושחרתה י"ע אוה יאנתל יאנת
 -ורדה םיאנתה לכ רשאכ קרו ךא שחרתי עור
 -ושע עוריא תושחרתה .םימייקתמ ךבל םיש
 .םישדח םיאנת רפסמ םויקל איבהל הי
 -יעב יאנת ןומיס י"ע ירטפ תשר טטרשל ןתינ
 הלאה םינמיסה .רצ ןבלמב עוריאו לוג
 םירשקה תא םינמסמה םיצח י"ע םירבוחמ
 .6 "סמ רויצבכ ,םיעוריאל םיאנת ןיב

 -וב םייקתהל םילוכי "םיאנת" רפסמו תויה
 .הליבקמ הנכות גצייל הלוכי וז הטיש ,תינמז
 הנכות תוגהנתהל היצלומיס ךורעל ףא ןתינ
 .ירטפ תותשר י"ע הליבקמ
 יאנת לכ ןויצ י"ע תעצבתמ היצלומיסה
 רפסמ .(10860) "ןומיסא" י"ע םייקתמה
 -וב ירטפ תשר לע תויהל םילוכי םינומיסא
 ןיבל םיאנת ןיב םיענ םינומיסאה .תינמז
 ךא שחרתמ עוריא .םירשקה יצח לע םיעוריא
 סנביהל םירומאה םינומיסאה לכ רשאב קרו
 -יאה שחרתהב .תוסינכב םיעיפומ ןכא וילא
 -יאה י"ע "םילכאנ" תוסינכב םינומיסאה ,עור
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 םיבצמ תמרגאיד :5 רויצ

 ב עיפומ שדח ןומיסאו עור
 ה םיאנתה .עוריאהמ
 ל םינומיסא תוהשהל
 ולכתסה

 תוילובקמ אטבמה קח[. :4 רווצ

 ורטפ תשר :6 רווצ

 א

 סטפסא םעמאד סץ ךץקמ 1

 םאטסטדמ

 טפסא םשפאד ספ דצקמ 2

 אסד 4

 תרפרופש םירמ יונמ / החיש םוזיי

 חהחיש קותינ / תרפופש דירומ יונמ

 .תינכת תלעפה תלחתה

 האיצי וק לכ
 םילוכי (םילוגיע) םינוש
 יייע ,ךכ ;תונוש תופוקת

 .תוילי בקמ תוינכת תלעב הנכות תכרעמ לש התוגהנתה תא דומלל ןתינ ,הלאה םינומיסאה 4 לש תועונת לע תו

 םוכוט
 "עפה רדס רואיתל תוטיש רפסמ םויכ תומייק
 םילכ םויכ םיחתפמ .הנכותב תויליבקמו הל
 לכונש ךכ ,הלא תוטישב הכימתל םיבשחוממ
 תויעבל רתויב המיאתמה הטישב רוחבל
 .תחתופמה היצקילפאב תויפיצפסה הנכותה

 הכפהמ ונימיב תחתפתמ יברעמה םלועב
 הכפהמהמ תוחפ אל הבושח - השדח
 -ימה תכפהמ וז .תמדוקה האמב תיתישעתה
 "-רבעה ןדיעהמ רבעמה איה ונתפוקתו .ער
 עדימה ןדיעל (ק05ז !ת051713| 886 ) יתישעת

 ,( \ח*סזחוה110ה 880 )

 קהבומה היוטיב תא תאצומ וז הכפהמ
 - | ((6608806) | בושקתה | תויגולונכטב
 תויגולונכט בוליש - עדימה לש היגולונכטה
 ןיב  .בושחימה  תויגולונכטו תרושקתה
 תונמל ןתינ הז םוחתב תוטלובה תויגולונכטה
 תוכרעמה לש הרוטקטיכראה תוחתפתה תא
 051 - 0ק6ח 5ץ5160 [ם(6ז00ח-) תוחותפה

 15א -) תבלושמה תרושקתה תשר ,(ח60!ו0ח
 -שרהו (1חו68ז8160 50101005 [218118] צסזוסזא

 1.4% - 1/009| 4168 א6וא-) תוימוקמה תות
0% 

 -קתה תויגולונכט לש הריהמה תוחתפתהה
 -ועב הרבחלו קשמל הריהמה ןתרידחו בוש
 -ואלניב הניקתל ףירח ךרוצ תרצוי ץראבו םל
 תירקיעה התרטמש הניקת - תימוקמו תימ
 םיבשחמ ןיב עדימה תמירז תא רשפאל
 תומוקמב םיסורפה ,תונוש תורבח לש ,םינוש
 -שבו הנוש יפוא לעב עדימ םידבעמה ,םינוש
 הניקתהמ הנוש וז הניקת יפוא .תונוש תופ
 יכילהתב רבודמ ןכש - רבעה לש תינרמשה
 -ייב עייסלו תוולל םיבייחה ,םיריהמ הניקת
 תמדיקב םיאצמנה םיעצמאו םישודיח םוש
 .היגולונבטה
 תובישח תלעב איה בושקתה םוחתב הניקתה
 :ץראב הרבחלו קשמל תדחוימ
 םינקתה - תירבעה הפשה םושיי א

 םניא בושקתה םוחתב םיימואלניבה
 .תירבעה הפשה תא םשייל דציכ םירידגמ
 ןתינש תוירבע בושקת תוכרעמ רוציל ידכ
 לדגמ" לש הפוקת תעינמל ,ןהיניב רשקל
 הניקת תשרדנ ,בושקתה םוחתב "לבב
 ,תימואלניבה הניקתל תמאות ,תרדוסמ
 הבחר תיעוצקמ המכטה לע סטבתתש
 ,הנידמב תוכרעמבו דויצב לעופב םשויתו
 קשמה יכ שיגדהל שי .קשמה ירזגמ לכב
 תוכרעמו ינושל-בר השעמל ילארשיה
 -לושמ תוכרעמ תוללוכ תוימוקמ בושקת
 ישוק גיצמ הז בצמ .תיזעולו תירבע - תוב
 םישדח בושקת ירצומ תמאתהב דימתמ
 .ילארשיה קשמב שומישל םינכדעתמו
 ךרוצ םייק - תימואלנוב הנוקתל המאתה
 םוחתב םישודיחהמ ץראב תונהיל ןוצר"
 הדימב קר ןתינ רבדה .םלועב בושקתה

 נ

 -בר הניקת תינבת
 בושקת ואשונב תיתנש

 -מב וחתופיו ונקתויש תוכרעמו םיעצמאו
 = םיימואלניבה םינקתה לע ונעי הניד
 ץראב בושקתה תוכרעמ חותיפ אוה ילארשיה קשמב בושקתהו םיבשחמה םוחתב םייופצה םישודיחה לוצינל יאנתה .תווהתה יכילהתב םויכ םיאצמנה
 תימואלניבה הניקתל םאתהב ןתיינבו
 .תחתפתמה

 -ועב תוחתופמה תונידמה - אוצי וצמאמ .ג
 בושקתה ינקת םושיי תא ףוכאל ולחה םל
 -רעמ םושייו אוביל ינטתכ םיימואלניבה
 תויגולונכט אוציל חתפמה .בושקת תוכ
 -רעמ ,הנכות ,החשוק ,הרמוח) בושקת
 -יש אוה םיימואלניבה דעיה יקוושל (תוכ
 -ואלניבה הניקתה תוליעפב הישעתה בול
 שארמ תוזחל לכות איהש ךכ ,תימ
 םיינקת םירצומ םע עיפוהלו תויוחתפתה
 תוישעתה תושועש יפכ - םדקומ יותיעב
 .תורחתמה

 תיתנש-בר תינכת גיצהל הז ךמסמ תרטמ
 לע תונעל המגמב ,בושקתה םוחתב הניקתל
 ,לארשי תנידמב בושקתה תוחתפתה יכרצ
 הניקתו תימואלניב הניקתב תופתתשה ללוכ
 .תילארשי

 בושקתל הניקת יאשונב ץראב תוליעפ
 "ותל הניקתב ךרוצה רדח תונורחאה םינשב
 תודעו .םלועבו ץראב עוצקמה ישנא תעד
 (180) ימואלניבה הניקתה ןוגרא לש תוינכט
 תוכרעמה לש הרוטקטיבראה תא וחתיפ
 בוציע לש ךילהתב וליחתהו (051) תוחותפה
 םואיתב ,לדומה לש תונושה תובכשל םינקת
 רקיעב) םיפסונ םיימואלניב הניקת יפוג םע

 תולודגה םיבשחמה תורבח לכ .(ס0ןדד

 הכימתל תוביוחמ לע וריהצה םלועב
 .051 ינקתבו הרוטקטיבראב

 הניקתל ינכט תווצ א"ליא המיקה 1984-ב

 בטימ תופתתשהב ,תרושקתל תימואלניב

 תוליעפה תא דומלל המגמב ,עוצקמה ילעב

 תוליעפה תא ןווכלו הב בלתשהל ,םלועב

 תפתושמ יוגיה תדעו התנומ ליבקמב .ץראב

 -ידמ עובקל הרטמב ,א"יליאלו םינקתה ןוכמל

 ץילמהלו ימואלניבה רושימב תילארשי תוינ

 םיימואלניב םינקת ץומיא לע הניקת תורעול

 .תילארשי הני ִר

 תודעו רפסמ םויכ תוליעפ 7 רב

 תא ןייצל שי ןהיניב .בושקת יאשונב הניקת

 קר התלועפ הלחהש ,1101 .הניקת תדעו

 תונכתו הדמע רינ הווהמ ןלהלש ךמסמה
 לש תרושקתל ינכטה תווצה לש הלועפ
 תא ריבעהל טלחוה 1987 ראונוב .א"לוא
 .םינקתה ןוכמ תרגסמל א"לואמ תולועפה

 -ושקתל םינקתב זכרתהל הרומאו הנורחאל
 -תב תקסועה ,1109 הניקת תדעוו ,םינותנ תר
 .תירבעב הדובעל םיבשחמ תמאתהל םינק
 יתשב ופתתשה ינכטה תווצה לש םיחמומ
 -תה תדעו לש תונורחאה תויללכה תובישיה
 ןוגרא לש 10-97/80-21 בושקת יאשונל הניק
 החינה תאז תופתתשה .ימואלניבה הניקתה
 תוליעפב רתוי הפיקמ תופתושל דוסיה תא
 קשמ תוחתפתה בוציעל דואמ הבושחה ,וז
 .ץראב בושקתה תויגולונכטו
 -דה ץראב תוליעפב התע דע שכרנש ןויסנה
 - היעבה ףקיה תא אשונב םיקסועה ינפב שיג
 ילעבב רוסחמ ,םיבכרומ םייעוצקמ םיאשונ
 ץמאמל םורתל םילגוסמו םינכומה עוצקמ
 רמוח לש דואמ תולודג תויומכ ,הניקתה
 םיקסועה םיימואלניבה םיפוגה ידי לע ץפומה
 -יעו הצפה לש לודג ץמאמ בייחמו) הניקתב
 יכ קפס לכל לעמ רהבוה - ךדיאמ .(דוב
 -יציו תימואלניבה הניקתה ץמאמב תופתוש
 םיאשונב םיילארשי םינקת לש הריהמ הר
 תוחתפתה חיטבהל ידכ תינויח ונל םיבושחה
 .לארשי תנידמב בושקתה קשמ לש הנוכנ
 ימואל ץמאמ עצבל שי המישמב דומעל ידכ
 תמאתומ ,תיתנש-בר תינכת תרגסמב םאותמ
 זכרל שי .תננכותמה תימואלניבה תוליעפל
 אשונב תוליעפהו םיישונאה םיבאשמה תא
 תושרל דימעהל ,תחא תינוגרא גג תרוק תחת
 הניקתב זכרתהלו םיעצמאו םילכ תוליעפה
 ילארשיה קשמל שי םהב םיאשונה םתואב
 תופתתשה תבייחמ וז המישמ .דחוימ ןינע
 בושקתה םוחתב עוצקמ ילעב לש הליעפ
 תכרעמהו םיימדקאה תודסומה ,הישעתהמ
 הכימת תשרדנ הז ךרוצלו ,תיתלשממה
 .הלא םיפוג לש תמאותמ תוליעפו האלמ

 ץראב הניקתה ידעו
 המילשמ בושקת יאשונב תילארשי הניקת
 ץומיאל הטישכ ןה ,תימואלניבה הניקתה תא
 ןהו הנידמב טמושייו םיימואלניבה םינקתה
 םיסוכמ םניאש םיאשונ םתוא עובקל ךרדכ
 תוחתפתהל םיבושחו תימואלניבה הניקתב
 .ץראב בושקתה תוכרעמ
 הניקתה הכירצ םהב םיירקיעה םיאשונה
 :זכרתהל תילארשיה
 םיימואלניבה םינקתה םושייו ץומוא .א

 םיילארשי םינקת ךרעמ תריצי - בושקתל
 םיימואלניבה םינקתה תא םיצמאמה
 -רעמה לדומ לש םילוקוטורפו םיתורישל
 -שת רוציל המגמב ,(051) תוחותפה תוכ
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 תוינקת בושקת תוכרעמ תוחתפתהל תית

 .הנידמב
 בושקת תוכרעמו םיבשחמ תמאתה

 תופשו תירבע) תינושל-בר הדובעל

 דרעמ אשונב הניקתה תמלשה - (תויזעול

 ,תויביס 8 לש הביבסל תירבעב םינמיס תכ

 לופיטל 60206 500060668 לש הניקת

 ,תוינושל-בר תוכרעמב תירבע יאשונב

 -רעמב תירבעב תובותכ יאשונב הניקת

 םיפסונ םיאשונב לופיטו בושקת תוכ

 .תימואלניבה הניקתהמ ובייחתיש

 - לארשי תנידמל םיידוחי בושקת ינקת .ג

 םיעוציבו םיקשמימ תרדגהל  הניקת

 םיתרשמה תרושקת יעצמאו תוכרעמל

 ט

 -תב תויוחתפתה יכ חיטבמו ,רתויב בושח הז

 -ארשיה הניקתב ובשחתי תימואלניבה הניק

 .תיל

 תווצה תא קזחל שי 150 לומ הנוכנ תוליעפל

 וזל המוד תוליעפ תרגסמל וסינכהלו ינכטה

 .הניקת תדעו לש

 םינמז חולו הדובע תינכת

 תא השיגדמה ,תיתנש-בר הדובע תינכת

 תנשמ הדובע תנש לכל םיירקיעה םידעיה
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 תיחכונה תוליעפל רישי ךשמה איה תינכתה

 תליחתמ תוליעפה ףקיה תלדגה .תבייחמו

 םוכיס
 איש תפוקת תויהל תויופצ תובורקה םינשה

 -קת יאשונב תימואלניבה הניקתה תוליעפב

 ץמאמ תבייחמ ילארשיה קשמה תלעות .בוש

 םושייל - לארשי תנידמב םג ליבקמ הניקת

 םישודיחה לוצינל ,תירבעה הפשה לש ליעו

 -יקל ,ץראב בושקתה תוכרעמב םיימואלניבה

 .בושקתה םוחתב אוצי םוד

 ינשב זכרתהל הכירצ ץראב הניקתה תוליעפ

 :םירושימ
 םינקת םושייו ץומיא - תילארשי הניקת .א

 תוכרעמו םיבשחמ תמאתה ,םיימואלניב

 תויעב ןורתפ ,תירבעב הדובעל בושקת

 ?ןכתיה - ןמאכ בשחמה

 ןליא-רב ,ךיליורפ רדוע

 הדש סחנפ לש וירבדל סחייתהל ינוצרב
 ךרענש "?ןכתיה - ןמאכ בשחמה" חיש"ברב

 תישארב חתופו ,בשחמ רישכמ רצוי אוהשכ
 ןיחבמ אוה .תיגולונכטו תיעדמ הריצי לש
 ,הגשוהש תינכטהו תיעדמה תוחתפתהב
 תשוחתב ,הברה תושעל תינכטה תלוכיב
 רסוחב םג לבא ,הקינעמ איהש הזעההו חכה
 .השעמה בורב יתוהמה םעטה
 -חמה ישומיש לש םינוש םימוחתב םיקסועה
 -תב הלחש המוצעה תוחתפתהל םידע בש
 ןיא וזה תינכטה היישעה תחלק ךותב .הז םוח
 לש רתוי תנזואמ הכרעהל תעדה תא םינתונ
 םלשל שיש ריחמהו יגולונכטה םייחה ךלה
 יוטיבו למס ילוא אוה בשחמהו .ךכ לשב
 -עתמ טושפ ,המדנ ,בורה .ולא םייח לש טלוב
 םירבדה ויה יאדובו ,לכו לכמ ןינעהמ םל

 -הל ךופהי תיאמצע תוישיאמ .ותבשחמו ות
 רקחב .ןומהה תסמב ךרע תרסח הדורפ תוי
 םרוג תויהל םיכפוה םה ובוציעו להק תעד
 םמצע םה םג .הקיטילופבו הלכלכב עירכמ
 םיכנחמ םה הז תא הז .םלופיטל טקייבוא
 ,הז רחא הז םיבבוס םה ."שיא-אל" תויהל
 םהירחא םיבחוסו ,לודגה שוטשיטב םיעקוש
 ידיל הרבחה האב רבד לש ופוסב .ללכה תא
 .לוקלקו תונקיר
 הקיטסיטטס ,"הרבחה יעדמ" לש שולישה
 המגודכ ןאכ אב ,בשחוממ םינותנ דוביעו
 שומישב הנוכנ הדימ רסוח ותואל ,דבלב
 וז .םתושרל םידמועה םילכב םישנא םישועש
 הל שיש תומכה תבר היישע תלוכי התוא

 םתואל שי המ ,תמאבו .רמול שממ לש טעמ .לבחו ,חכשנש זוירוק םושמ -- דמצד ,"בשוח השעמ") ןורחאה א"ליא סנכב 0 .תוידוחי .1987 תנש | םושיי תויצפוא תריחב ,בושקת ידעל

 תולאש ןתוא לש ןנינעב דיגהל םיטרקונכט | םע חחושל הברמ נא 0 ם .(1986 רב א = - תימוא ו הנקב תופתתשה .ב הניקת ,תימואלניבה הניקתה ךותמ ץראב

 םויה יורקש המב םנינעש םירגובו םיטנדוטס ןוויכ ,הפשה) תוידוחיה וניתויעבש ךבל ביצקת בושקת תוכרעמ לש םיעוציב תררגהל

 לש םילוקישמ) ינומה שומישל תודעוימה

 .(ןכרצה תנגה
 תודעוב תעצבתמ לארשיב הניקתה תוליעפ

 .םינקתה ןוכמב הניקת

 תימואלניבה הנוקתב תופתתשה תינכת

 הניקתב לארשי תנידמ לש הליעפ תופתוש

 ידכ הבושח בושקתה םוחתב תימואלניבה

 - רקיעב) ונל תוידוחיה תויעבהש ךכל איבהל

 ,הניקתב םלוה לופיטל וכזי (תירבעה הפשה

 םוחתב םייעוצקמה םיפוגל יכ חיטבהלו

 רוקממ עדימל תושיגנ היהת ץראב בושקתה

 הניקתב תויוחתפתההו תומגמה לע ןושאר

 .תימואלניבה

 יאשונב תימואלניבה הניקתה תוליעפ רקיע

 הניקתה תדעוב םויכ תעצבתמ בושקת

 [חו!סזחוג-) 150 לש 16-97/50-21 תימואלניבה

 סה תטוחטט], 1זבתפ6ז 6 %[ג3ח396חו6תז [סז

 דתה תדעוב תעצבתמ תפסונ תוליעפ .(1

 ךטוטססחו חוט ח\68ז100% 3ח6) 6 הניק

 .([ה!סזחובזוסה =א6ח4הַפ< 0 טזוצטטח 5

 הניקתה תדעוב םויכ הרבח לארשי תנידמ

 0 חוטח-) הפיקשמ לש דמעמב 1

 םיחמומ לש הליעפ תופתתשהל יאנת .(טטז

 ץראב רקחמה תודסומו הישעתהמ םיינכט

 תכיפה אוה תימואלניבה הניקתה תוליעפב

 הניקתה תדעוב לארשי תנידמ תוליעפ

 -יקשמ לש דמעממ 1/6-97/80-21 תימואלניבה

 תוליעפה ביצקת היה תונורחאה םייתנשב

 רלוד 10,000"כ .בושקתל הניקת יאשונל

 לש רבח ימד ויה ןומימה תורוקמ .הנשב

 א"ליא לש ינכטה תווצב תויתיישעת תורבח

 -שמו (7"25%כ) תרושקתה דרשמ ,(50%"ב)

 אל וז תיביצקת תרגסמ .(25%-כ) עדמה דר

 .שרדנה ףקיהב תוליעפ הרשפיא

 תורוקמ הגיצמה ,תיביצקת תינכת העצוה

 בלשב) תססובמו יתנש סיסב לע םישומישו

 .הנש לכב רלוד 55,000 לש ביצקת לע (הז

 "תתשה 70% - םיעצומה ביצקתה תורוקמ

 יתוריש יקפסו םישמתשמה ,הישעתה תופ

 דרשמ) הלשממה תופתתשה 30% ,בושקתה

 הישעתה דרשמו עדמה דרשמ ,תרושקתה

 .(רחסמהו

 הניקתב ןוכנ לופיטל וכזי (דועו הביתכה

 תלוכיהו עריה תא םדקלו תימואלניבה

 .ץראב בושקתה םוחתב

 זוכיר בייחמ הניקתה תיעבב ישוקהו ףקיהה

 עצבל לגוסמה ישונאה לאיצנטופה תוליעפ

 דימעהלו םאותמ ימואל ץמאמב וז תוליעפ

 טוקנל ךרוצ שי .םיעצמאו םילכ ותושרל

 קסועה םיחמומה לגעמ תבחרהל םידעצב

 םיחמומ םיקיסעמה םיפוגה תכימתלו הניקתב

 ,תיתלשממה תכרעמה ,הישעתה - הלא

 .םייאמדקאה תורסומה
 תינכתל העצהו םידעי תרדגה גיצמ הז ךמסמ

 -  הניקתה םוחתב תיתנש-בר הדובע
 .תוינוגראו תויביצקת תויועמשמו

 הדובע תינכת - 'א חפסנ
 1 ב הניקתל הדובע תינכת הנש

 תירבע 7

 םיות תוכרעמ רודיקל הניקת תוליעפ םוביס *

 .תויביס 8-ו 7 לש הביבסב

 תימואלניב הנוקתב תופתתשהל הדובע תינכת

 ?-חוטווטטז לש דמעמל לארשי תנידמ תרבעה +

 ,580217ו 697-ב
 .ושוביגו ינכטה תווצה תבחרה +

 .\7[ יאשונב תצאומ תוליעפ + םיינושל-וד םימושייל תוינוויכ יאשונב תניקת *

 .(תיזעולו תירבע)
 תרושקת
 .םיימואלניב םינקת ץומיא *
 .תויגולנא תרושקת תוכרעמב הניקת +

 5621 ינוידב תילארשי תחלשמ תופתתשה +*

 .(יגרי)
 .180-ב תוירבע םיות תוכרעמ םושיר *

 ןוכמב ילארשי טטופוזגווסח גטוחסזווע תמקה * תירבע 8 ?) האלמ הרבח לש דמעמל (0 זתטחולטז) הפ

 .150-ב ומושירו םינקתה -ב תירבעל ינקת :ג טצוזג 5צחוהא תניקתא יונישל םדקהב לועפל שי ךביפל .(חוטחוטטז

 .01.4 יאשונב תצאומ תוליעפ * פא[ .וז הדעוב לארשי תנידמ דמעמ

 םיירקיע םידעיכ םויה דע והוזש םיאשונה
 לש הדובעה תינכת ךותמ) העפשהו דומילל
 180/ ךמסמ ,תואבה םינשה שמחל 1
 :(10-97/80-21 א. 4

 םימושייל אהחווחק ב06 /4060זטצצוחא"ל הניקת *
 .(תיזעולו תירבע) םיינושלדוד

 תרושקת
 .ךשמה - םיימואלניב םינקת ץומיא +
 תוכרעמב םיקשמימו םיעוציב תרדגהל הניקת *

 5621 ינוידב תילארשי תחלשמ תופתתשה *

 .(סרמ)

 .1500דב [160זטוצ 40511801 5צחוגא םושיר *

 5021 ינוידב תילארשי תחלשמ תופתתשה +*
 .(רבמבונ)

 -מל ךירצש הנוכנה הדימב רמאנה לש ונינע

 לש םמלועב בשחמה לש ודיקפת תא הב דוד

 םוחתמ קוחר בתוכה .הרבחהו טרפה

 ןותנ אוה םג לבא ,םהל רזו םיבשחמה

 היטרקורויבה תא ןייצמ אוה .םתעפשהל

 ידמ רתוי תשלופו ןוכימ יעצמאב תרזענה

 לא ןווכמ ורבד רקיע םלוא .יטרפה ומוחתל

 ,היפואב תיגולונכט הרבח ןיבל וניבש שגפמה

 לע לאוש אוה .התבשחמ ךלהב ,הקוסיעב

 חלש תימינפה תוהמה לע ,וז הרבח לש הביט

 אוה דצה ןמ הפוצה רזכ .ולש ומלוע תמועל

 ו שדח הבשחמ קיפא הלגמכ לקספ תא ןייצמ

 -וסיע לע טעמ תוהתל הסנמו ,'הרבחה יעדמ'
 ול שיש ימ םהיניב אצומ יניאש טעמבכ .םק
 טעמב .ומוחתב הפקשה וא הבחר העד וזיא
 חותינב וא ןולאש רוביחב םיקסוע םה דימת
 תובושת יפ לע .ויתואצות לש יטסיטטס
 ןפואב ורבוחש תולאשל די"רחאלכ ונתינש
 הכותלש המכס וזיא רבחל םיסנמ םה ,המוד
 העד ועבקי היפ לעו ,לכה תא ץבשל וסני
 .השעמ לש המרונו
 טקיבוא היהי טרפה .םוקמ לכב םתוא אצמת
 ,ותדובע ,וכוניח לע ועיפשי םה .םלופיטל
 -וברת ,וילגרה ,וייח ןפוא ,ותלכלכ ,ותואירב

 /\ | טצארגרשצויב
 .ו\ \'דצ\'פו\ \טפב רוצח
 קו -
515 | 

 הבמה ביצה א
 ו
 צלח תווצלמ 9%
 אפ

 זרבמב ול

 ,ורבחל םדא ןיבש ולא :םדא לכ תוקיסעמה
 ,תלוזל הרזע ,םאו בא דובכ ,םוקמל םדא ןיבו
 ...האופר ,ךוניח ,הנידמו תד ,יוארה רטשמה
 -וימו םירז ,םיכייש אלכ םתוא ולטביש הארנ
 המכסל םימיאתמ םניא הבש הדימב ,םינש
 -תתשמ םתוא לכ לבא .טטרשל םדיב הלעש
 ,םתנידמב םיחרזא םג םה א"ליא סנכב םיפ
 תתל םהילעו ,םנינעמ אוה הז אשונ ךכיפלו
 לע' תרתוכב ותונכל רשפא .וילע םתעד תא
 וא 'היטרקונכטה לע' וא 'הנוכנה הדימה
 אוה ןיא םא םג .יםישדחה םיטסיפוסה'
 -על וכישמיש יואר ,סנכה לש רישיה ונינעמ
 .אובמכ תוחפל וב קוס

 .תויתרפס תרושקת צד (\וזחטב| ך6חהוח4]) .א

 ה (קסטז 1.3ץטז .\זטחווטסושז6ט) .ב

 .פטסטזווץ יאשונב תצאומ תוליעפ * תר ע 2 3 5108 .ג

 180-ב 1.4 יביכרמ םושיר * ינושל-וד בשחוממ דרשמ ימושייל הניקת = אבחווחפ. \00זטפצוחפ ה םוזטסוסזצ 965 ד
 . .(תיזעולו תירבע) / וא : 67 ,

 2ןר : לשמ תופתתשה * , 2
 8021 ינוידב תילארשי תח ב תרושקת וב

 .ךשמה - םיימואלניב םינקת ץומיא * 500 .ה

 5060זוץ יאשונב הניקת * , 1 קזטבטחזהזוסח בח 5%א-] (/\ס51זבסז 5ץחז[בצ ון
₪ 

 אסזּגזוסח)

 יי צ ו ל יי יי

 םינקת לש ימואלניב םושירל ךרוצ םייק
 םיילארשי םינקת לע םוכיס רחאל .םיילארשי
 חטפו -) םושירל םהמ קלח ריבעהל ונילע
 םושיר .םיימואלניבה הניקתה יפוגב (1ז3זוסח

 ,[80א יאשונב םיימואלניב םינקת ץומיא * 0
 .ץראב 150 ימושייל הניקת +

 תאבחווחפ , /400זטפצוח8ַ א יאשונב תוליעפ *

 .וזטסוסזץ 5 ןססצ

 5021 ינוידב תילארשי תחלשמ תופתתשה *
 .(יאמ)

 יי רווח םירוגוח הטוגרטהוויר

 0 לסר רד 6780 ה רטיימ ט"ו \\ בלה ליר
 ס5-267953
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 ליא ןהיני

 ןהיניבו ,תורוצ יוהיז אשונב תוקסועה תוצרא 21-מ תוימואל תודוגא הכותב תדגאמ 7%

 - 8?04) תורוצ יוהיזל ל"ניבה הדוגאה

 :תוחוודמ היתוטלחהמ רפסמו ,29.10.86-ב סירפב הסנכתה

 קואב 207ה דע 17"המ גניקפב םייקתי (91078) הדוגאה לש יעישתה סוניכה .1

 לכל השיג היהת 1078 יסוניבל יכ הטלחה הלבקתה .ףרוצמ

 תא ןכדעל לדתשנ .וז הטלחה םויק אדוול םיישעמ םידעצ

 .ןיסל העיסנה

 ו :הדוגאה לש םירחא םיסוניב לע עדימ .2

 תוקטוסז /ופוסח (1160) 1.0ת00ח חַפ]גח6. 8-11 1טח6ש 7.

 ץי אשש 1686ע. 1-5... גז א[גץ-1טח6ש

 ג

 רבח .1478 לש םוסרפ וניה ,אסזומ 11018306 י"ע רואל אצומה ,"קגווסזח 6סספחוווסח 10165" ןותיעה ,תרובזת .5

 .ןותיעה לע תישיא המיתחב 25% לש החנהל םיאכז א"ליא

 צמה חפסה תא ונילא וחלש אנא .ונלש תובותכה תמישר ןוכדעל וז תונמדזה םילצנמ ונא .4

 יספנ .תורוצ יוהיזו הקיפרג ,תונומת דוביעב תוחמתהה תצובק לש םימוסרפ דיתעב לבקל םינינועמ

 .הצופתה תמישרב ללכיהל ושקבי אלש םישנאל

 השל
 א"ליא תוריכזמ
 91130 םילשורי 13009 .ד.ת

 ט

 הצעומה תשיגפמ ח"'וד

 רמולב) הפתוש הדוגאב רבח

 ןוגראו הזיו יאשונב ףרוצמה ספוטה תא ריזחיש ימ

 הצעומה .א"

 םירמאמל ארוק לוק ,1988 רבוט

 ושענו (םילארשיל םג -

 וז 1ה1670811008] 06 סח 0

 101078. | ט6 616 ןח ה 3!1ח1ו6 ו

 םכנהו הדימב ב"
 תועדוה חולשל ק

 ,הכרבב
 גלפ לאומש
 1878-ב א"ליא גיצנ

 .העיסנו הזיו יאשונב יתוא ןכדעל שקבמו ,1988 רבוטקואב גנילפב ךרעייש 91678 סוניכב ףתתשהל ןווכתמ ינא

 .תורוצ יוהיזו הקיפרג ,תונומת דוביעב תוחמתהה תוצובק לש םימוסרפ דיתעב לבקל ןינועמ נא כ

 :םש

 :ראוד חולשמל תבותכ

 חוו 0128 6סקוספ 01 ב [![-ןטחפזה 73/1

 [טו!טואפ: (כח]ע סזופוחב] קגקטזפ- 01 קזטטוסטצ]ץ

 קטס!ומתטס. חוגצ לש פטסתוהו6ב. גסה קבקטז

 5תסט|6 6סהזבוח 3 75-אסז₪ 30517801 306 ח61-

 0םז6 סח 18 ססטטז קבָשט א םט[תטז 1[ 8 ז0 6

 06 סז 5171087. תגקטמ חוטפז 86 זץקטאוז-

 ז6חב 0

 פטסחוופפוסחצ [סז קסצוטז 5טפצוסחפ %תסט]6 6סחצוצז

 0[ 84 /600-ואטז6 אטתוחוהזא 0[ תט אטזא 10 6

0 

 ךה6 ₪ט86]וח6 [סז 211 5טסחוופצוטח 18 2 [2ש66חו-

 טסז 7.

 הש ס[06| |גהַטטהפט 0[ זתט ססה[טזטחסס ו

 םחפ]ופח

 קבקטזפ גזט 10 06 אט 0:

91075 

 <תוחטפט ,\5500וםזו0ח 0[ ;\טזטחוגזוסח

 ק.0. םסצ 78

 םט1]וחַפ. 6 חוחא

 ךטוטקחסחס: (301ןוחפ) 4

 ך|טא: 20035 60345871 א אדא

 תסז (טחתטז ות[סחווטזוסח הטסטז 16 968,

 וצתוזס 10 [חט ה0סטש 200108.

 ז"משת טבש 1987 ראורבפ "בשוח השעמ"

 :ןופלט

 1חוהטט 8טקחוטהזהזוסח הח6 זטקוסה [סזתוהזוסח

 קגוזטזחה החה]ץצופ הח6 [681טזט 01859/031ו0ח

 [חהפט טחסטז51גחוה8ַ הח6 6טתוקטזטז צופוסח

 5ה1ט!!וו6 החש הטחוה] וחוהפש וח1טזקזט(גזוסח

 (כק1ו6 ([סוא הח6 5(טזטסטופוסח

 אוסווסח זטקזטפטחוםווסח גח0 החץ

 קגזה![ט] צופטה] ו180111תחו%

 5קטסוה[-קווקספט 6סחוקטזטז 1011061 זטפ

 20 גח6 3 5חהק6 זטקזטפטתזהזוסח

 5קטשסה 806 518031 קזסטטפצוחש

 א1ס00]וחַ 0[ תוגחובה קטזסטקזוסח

 א[טזחס צוצוסח

 1ה0טפזהה] הקק!וסבזוסחפ 0[ חוה6|ווחט וצוסח

 וסט הטוסחוהזוסה גקק!וטזוסח

 ה קקוו6הווסחפ וה טוס!סָטְע החש חוש וסוחט

 א קקווטהווסח5 וה חט קחעפוסה] אסוטחסטפ

610.5 

 קהקסזפ וע סט פטטחווווטב סח 1ם6 טסט סז
 סוספש]ץ זטוהז66 5טס]שסוצ. /4/ט1תסזפ 3חסט|6 500-

 זאפד אאאססא(תאזשאז
 ךהט 9וה [הושזההזוסחה| 60ת[טזטחסט סת קזזטזח

 600 ווסט או[[ 6 |ט]6 ות 0וןוחַפ . חוה

 טחוהפ 17-20 (כ0וסטטז 1988. א1סה68ְצ !וזסטפה

 ךהטזא0הְא. 76 ססת[טזטתסש ןא !םט סוטחמוה]

 60הח!טזשת66 0[ 16 [הוטזתה[וסחה] ,45500ווסה

 [סז גזוטזת 0סספהוווסמ (1478) בח6 ₪ 6

 תוגןסז ומוסזתהזוסחה| שטשחו וח זתו8 00. ךש

 סזפהתולטז 0 סו (סז 116 9זה 1678 \ו|| 6

 מט (0]וותספט 5800/00 0[ גט1סחוםזוסח

)688( 

 ץחס6ה \א\[

 מט קזסטזחו וצו11 ססחפופו 0[ וחצ1100 ןקהקטזפ 5

 וצטו] ה טסו סמק הח0 8תסזו 5טטהו[106 קהק6ז5-

 זח 300ו00ח  ן!וטפט ואו![ טט קהתט] 90005 5
 ואט[ 38 קספזסז קזטפטח1ם(ו0ח8. וס ווטש
 16 6סח[!טוסחסט וא1]] סט ""קהווטזה טס הוס

 ות וגש 5טזשוסס 0[ א[החאותש ב 5סחוט 1 וו

 תוה]סז זסקוס [0ז 0150ו5צן0ח וצו!| וש:

 יאדכ עודמ תובוט תוביס
 התע אקוד שוכרל
 נבי לש ירוקמ ישיא בשחמ

 יפסכ ןוכסחל "תומאות" תוחטבהל ןתת לא ,שוכרל ישיא בשחמ הזיא לקוש התאשב
 .מבי וניא "םאות" ףא ,ןכש .ךתוא תועטהל ,המוד ינוציח הארמלו רצק חווטל
 ךדי גשיהב ויהי םיינויח םינותנש אדוולו ךקסע לש הניקתה ותוליעפ תא חיטבהל ידכ
 םיידעלבה םינויפיאה םע מבי לש ישיא בשחמ קר שורד - םהל שרדתשב
 .יוקיחל םינתינ םניאש

 תורש ךל םיחטבומ מבי לש ישיא בשחמ שכור התאשכ בי תוירחאו תורש

 הפיקמ תכרעמ
 העני לשיתשמ תישצקמ הפיממל

 ישיא ץועי
 תע לכב עויסו

 'ת-'אמ תירבע

 הנכות תיירפס
 תינוגברו הלודג

 שדחתמ בשחמ

 חתפתמו

 םינקתו תוכיא

 ךינפב גיצהל חמשי אוהו ,מבי לש םישרומה םיקוושמה דחא לא םויה דוע סנכה

 .ולש תודחוימה תועצההו םיעצבמה לע םיטרפו מבי לש בשחמה תא

 .03-618500 'לט םישרומה םיקוושמה לע םיטרפל

 ותמצועש ךכמ הנהת מבי לש ישיא בשחמ שכור התאשכ שומיש תויורשפא

 -- תובחרנ 5

 דויצה לש תיברימ תונימז רכדה שוריפ .מבי תוירחאו
 תוליעפ תחטבומ ךכ .ךרוצה תעב םיירוקמ םיפלח תקפסאו
 ןמז ךרואל בשחמה לש תירוקמ םיעוציב תמרו הפוצר
 ,הלקת לש הרקמב ילמינימ ןמז דספהו

 ךרעממ הנהנ התא םג מבי לש ישיא בשחמ שכור התאשכ
 ְ מה םיקוושמל ןתינש ףיקמה הכימתה

 רלש וש

 "ןחבו ןראב הז םוחתב השענה לע רתויב

 יא בשחמ שכור התאשכ

 שיאה בשחמל הרוש ה היעב לכב ןחעיו הכרדה
 עויסו ז זנכות תויעב לש ןרותיאב הלכו הרמוחב לופיטמ
 ,תובר םינש דועב םג ןאכ היהת תאז תבותכ .ןנורתפל

 אמ הנהנ התא מבי לש ישיא בשחמ שכור התאשכ
 אותו הפיקמ הכימתל תודוה תירבעב האלמ הדובע
 וש ירוקמ ילארשי חותיפ - תכרעמה יקלח לכ
 .מ"עב

 זיר ה

 זיכר וחתופי רשאכו ךכל קקרזת רשאכ לודגל לכות
 וצע ןווגמ .ורוכע תושדח תונכותו
 "עו מבי י"ע רצוימ רבכ הבחרה
 ילמיסכמ לוצינ םירשפאמ םהו ,מבי לש ישיאה בשחמה

 .דחוימה ונונכתב ןומטה הבחרהה לא צנטופ לש

 חתופ יכ דימ חכוות מבי לש ישיא בשחמ שכור התאשכ
 םלועב תורבח יפלא .רתויב לודגה הנכותה ןווגמ ורובע
 תונהיל לכות ךכ .מבי לש ישיאה בשחמל הנכות תוחתפמ
 ,סקלט ,הספדה :ומכ םינווגמ םימושיימו םיבר םישומישמ
 .דועו ראוד רוגיש ,יאלמ לוהינ ,קוית ,בושיח ,טוטרש

 הדובע ילכב הכוז התא מבי לש ישיא בשחמ שכור התאשכ
 ףרה אלל םישדחתמו םיבר םימושילו תוכר םינשל

 ורובע לכ םדוק םישענ םייסדנהה םיחותיפהו םישודיחה

 .בשחמה םוחתב םיטרדנאטס םיעבוקו

 רוצקל ןושארה ןכל ,היהת התא מבי לש ישיא בשחמ לעבכ

 .הלא םישודיח לש תוריפה תא

 רצומ לבקמ התא מבי לש ישיא בשחמ שכור התאשכ

 תודימעו תוכיא יקדבמב דמעש רצומ .תורשפ אלל תוכיאב

 ,תאזמ הרתי .ינרפק הקידב ךילהתב םינוש םיגוסמ

 םיימואלניב םינקתב םידמוע מכי לש םיישיאה םיבשחמה

 "וכו ינורטקלא דויצל תוערפה תעינמל ,תוחיטבל םילבוקמ

 רבוד ךילירפ יקסבשרו

 5 5 ת 111 8 בי לש ירנקמ ישיא בשחמ שורד



 ..62000 הלוע אל איה ,אל ...םחסדושמ לש איה ,ןכ"
 "!חוטב ינא ...קס"ל םג ,ןכ ...8ה0דץוםה 1709 ,ןכ

 תונקל לכות ,ךתעדל ,ריחמ הזיאב
 ,(הינשל םינמיס 240) הריהמ תספדמ
 םג ,(ימינפ ןורכיז 24א) המכח םג איהש
 יגוס 10) תיתוכיא םג ,תבצועמו הפי
 תיתרושקת םג ,(א1 0 תוכיא בתכ
 בשחמ לכו 50 יבשחמל תרבחתמ)
 ?םחסז = םגו הנימא םג .(רחא

 לש השדחה 1709 לע לאש
 !!ןימאת אל - חסד שח

0 
 ךיתועבצא הצקב דיתעה
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